
Kuberkamma – padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam met die Jeug oor: Wie is ek? 

 

Kortpad              Belangrike Datums  

18 Februarie    Nagmaal tydens formele en informele diens 

15 – 20 Feb      EE3 Leierskap Opleiding 

20 Februarie    Kerkraadsvergadering 

22 – 24 Feb     Senior kategesekamp 

01 Maart          Plek van Hoofskedel  

03 Maart          Fliekaand: The Woodcarver  

26 – 28 April   Karoo Mighty Men Conference 

 

Saam op pad vir Christus 

Ons droom vir 2013: Kraggakamma is ‘n Lig wat die glans van God se liefde versprei. 
Ons vier Nagmaal om te onthou dat die Here Jesus vir elke mens gesterf het en in Sy liefde 

toegevou het. Kraggakamma Nagmaallied. 

Volgens die kinders was die Zuurberg Kamp: Awesome! Gaan beslis weer! Die lekkerste was 

die hot chocolate, om Jesus saam met my maats te loof, The Amazing Race en nog vele meer. 

Hoekom dink Stoffel en Wysneus se ma dis ‘n wonder is dat hul huis nog staan? Made in China 

Wat het jou kind gesien toe jy gedink het hy/sy sien jou nie? Daar is net een manier  om jou 

kinders te leer om in Christus se voetspore te loop. Vyftig jaar van nou af sal dit nie saak maak   

met watter soort motor jy gery het of waar jy gewoon het nie. 

Foto’s van die bevestiging van Ds MG van Rooyen  in ons gemeente getuig van  ‘n 

geskiedkundige en vreugdevolle geleentheid. Die DVD van sy intree-preek Sondag 03 

Februarie 2013 is nou in die Mediasentrum beskikbaar. Ds MG het baie boodskappe met 

goeie wense tydens sy bevestiging ontvang. 

Kry meer inligting by die kerkkantoor oor die kosterspos wat beskikbaar is vanaf 1 Maart. 

 

Padkos: Nuwe hoop met beter verhoudings 

Efesiërs 4 vers 32: behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om 

by julle te wees. Sien mekaar se foute oor net soos God julle foute oorgesien het 

omdat julle Jesus s’n is. 

Februarie-maand is bekend as die liefdesmaand. Tog kan die dinamika van verhoudings (hetsy 

romantiese of met jou kind, kollega of skoonma) met tye ’n kopseer wees.  

Praktiese riglyne om beter verhoudings te bou: 1 Korintiërs 13 

Die liefde is geduldig: Bly jy te alle tye geduldig met jou huweliksmaat, jou kinders, jou      

kollegas of raak jy vinnig geïrriteerd? 

Die liefde is vriendelik: Bly jy vriendelik selfs al het jy rede om jouself behoorlik te vervies? 

Die liefde is nie afgunstig nie: Gun jy ander sukses sonder of raak jy jaloers? 

Die liefde soek nie sy eie belang nie: Is jy steeds die belangrikste in jou eie lewe of kan jy 

ander se behoeftes bó jou eie plaas? 

Die liefde is nie liggeraak nie: Raak jy vinnig kwaad en geïrriteerd vir elke klein dingetjie wat 

nie uitwerk soos wat jy dit wil hê nie of behou jy perspektief van wat belangrik is in die lewe? 
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Die liefde hou nie boek van die kwaad nie: Vergeet jy vinnig of herinner jy ander gereeld 

aan foute uit die verlede? 

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles: Bedek jy ander se foute of hang jy dit 

aan die groot klok? 

 

Effektiewe verhoudings begin wanneer ons daarna begin streef om die huweliksmaat, vriend, 

vriendin of kollega te word wat ons graag in ons lewens wil hê. In stede van kritiseer en fout 

vind, begin dus eerder soek na geleenthede om ander eerlik te komplimenteer. Jy mag verbaas 

staan oor hoeveel mense skielik jou teenwoordigheid sal kom opsoek.  

 

Gebed: Vader God, baie dankie vir U riglyne uit U Woord om effektiewe verhoudings te 

bou. Help my asseblief om die persoon te word wie U my geskep het om te wees. Ek 

vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen. 
[Uit Nuwe hoop ..met beter verhoudings deur Benescke Janse van Rensburg www.versndag.co.za] 
            

kubergroete  tot volgende keer 
[17.02.13] 


