
  
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za. Kom kuberklets en kuberkoukus oor 'n 
roetekaart vir 2012.  
 

 Kortpad   Belangrike Datums     
15 Januarie   Spesiale kollekte: Diensjaar vir Christus 
16 Januarie   09:00 Biduur Kraggakamma Uitspanning 

16 Januarie   18:30 Week van Gebed begin 

17 Januarie   11:00 Diens Stella Londt 

18 Januarie   09:00 Gesamentlike Bybelstudiegroep 

18 Januarie   17:30 ViA vergadering 

18 Januarie   18:00 Begeleidingsgroep 
 
Saam op pad vir Christus:   

Laai ons Mooi Gedagte-almanak af en begin elke dag met ‘n mooi gedagte. 

So dikwels bid ons vir sekere dinge in ons lewe, maar dan werk dit nie uit soos ons die Here 
gevra het daarvoor nie. Ons weet nie altyd wat God se wil vir ons lewens is nie, maar waarvan 

ons wel seker kan wees, is dat Sy wil die beste is vir ons. Drie Bome 
Jou roetekaart vir 2012: begin deur vier vrae te beantwoord. 

Merk sommer dadelik die belangrike geleenthede op ons kalender sodat jy dit nie misloop nie! 

 
Padkos: ‘n Nuwe Begin met Nuwe Doelwitte 

’n Bekende gesegde lui: “Die persoon wat nalaat om te beplan, beplan om te misluk.” Sonder 
duidelike doelwitte word ons soos iemand wat in sy of haar motor klim en sonder ’n 
eindbestemming begin ry. Maak nie saak hoe spoggerig die motor is of hoe vinnig dit kan ry nie, 
na ’n ruk sal die tenk petrol leeg wees en die persoon sal steeds geen bestemming bereik het 
nie. 
Dink vir ’n oomblik waar jy oor ’n jaar van nou af wil wees. Wat wil ’n beter werk hê? Wil jy 
gewig verloor? Oorsee gaan? Beter verhoudings met jou familielede of kollegas by die werk hê? 
Toe, dink vir ’n oomblik. 
Besef jy dat die manier hoe jy vandag en elke dag hierdie jaar gaan aanpak, jou nader of verder 
van daardie doelwitte gaan bring? Hier is twee wenke wat jou kan help met die stel van 
doelwitte vir 2012: 
Wenk 1: Vra God se leiding 

In Spreuke 16:9 lees ons: “'n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.” Voordat 
jy dus jou doelwitte neerskryf, vra die Heilige Gees om jou te lei. Vra spesifiek dat God aan jou 
sal wys wat Hy vir jou vir 2012 beplan. 
Wenk 2: Wees spesifiek 

Kry doelwitte vir die jaar, maar breek dit af na doelwitte vir elke maand en dan elke week. 
Kleiner doelwitte maak dit makliker om die groter doelwitte te bereik. Gebruik gerus hierdie 
sewe kategorieë as ’n vertrekpunt om doelwitte vir 2012 te stel: 
1. Werk  Wat wil jy in hierdie jaar in jou werkplek bereik? 



2. Sosiaal By watter vriende moet jy meer gaan kuier? Vir watter van jou ongelowige  vriende 
moet jy meer bid? 
3. Finansieel Besluit watter gedeelte van jou salaris jy gaan spandeer om jou tiende te betaal, 
om te spaar of om armes te help. 
4. Verhouding met God Besluit watter tyd van die dag jy saam met God gaan spandeer –bv ’n 
halfuur voor werk of ’n tyd oor middagete? 
5. Familie Besluit om gereeld vir jou familielede te bid en/of hulle gereeld te kontak. 
6. Gesondheid Besluit om meer gesond te eet en meer oefening te kry.  
7. Drome Neem ’n besluit om ten minste een van jou jare lange drome hierdie jaar te probeer 
verwesenlik.  
   
Onthou, jy gaan dalk nie eensklaps daai oortollige 10kg afskud, ’n 10km wedloop kan hardloop 
of met jou onbeskofte kollega oor die weg kom nie. Tog, met dissipline, klein opofferinge en baie 
gebed, sal jy beleef hoe jy mettertyd makliker “nee” sê vir soetgoed, begin draf sonder ’n 
miltsteek en selfs ’n vriendskap met daai onbeskofte kollega kan aanknoop. Kom ons neem die 
eerste stap en beplan ’n onvergeetlike 2012! Sterkte. 
 
Gebed  Vader God, baie dankie dat ek U kan vra om my te lei om deur U Heilige Gees hierdie 
jaar doelwitte te stel wat U op U hart vir my het. Gee ook asseblief aan my die krag om dit te 
bereik. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.  
[Deur Benescke Janse van Rensburg  www.versndag.co.za] 

 
kubergroete  tot volgende keer 
[15.01.2012] 

 
 
                       
                    
 
 
 
 
                 
 
 
                       
                    
                
              
 
          
      
 

 


