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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Ons Tuin - 'n stukkie kultuur  
 

Gelukkige Vadersdag aan al ons pappa’s! 

 

Kortpad      Belangrike Datums   

17 Junie     Nasionale biddag vir blindes: spesiale kollekte vir Pionierskool 

24 Junie     Skoolverlaterskampe begin 

23 Julie      Bestellings vir Dordrecht vleis sluit 

 

Saam op pad vir Christus: 

‘n Gidshond speel ‘n baie belangrike rol in ‘n blinde persoon se lewe. ‘n Mens kan op verskillende 

maniere betrokke raak by die South African Guide-Dogs Association [SAGA], die enigste 

organisasie van sy soort in Afrika en so ‘n groot verskil in in blinde persoon se lewe maak. 

 

Bestellings vir Dordrecht Vleis moet asseblief nie later nie as 23 Julie 2012 geplaas word.  

 

Hulp aan gesinne  in die gemeente: kontak die Kerkkantoor as u weet van gesinne wat swaar kry 

en / of as u ‘n bydrae wil maak. 

 

Padkos: Twintig helder dae! 

Ek bewonder diegene wie se lewens van hoek tot kant uitgesorteer is. Regtig! Ook diegene wat 

bid en vinnige antwoorde kry. Hier aan my kant van die draad werk dit nooit so maklik nie. Ek 

vereenselwig myself graag met John Eldredge wat in sy boek “Waking the dead” skryf dat hy 

sowat 20 helder dae per jaar beleef wanneer hy presies weet wat God van hom verwag. Vir die 

res voel God se wil vir hom soos om in digte mis te ry. Of soos om sonder ‘n padkaart in die 

regte rigting te ry. Dalk ken jy hierdie gevoel. Indien wel, dan sal jy die woorde van Oswald 

Chambers, daardie sendingreus wat miljoene mense se lewe deur sy optrede en skryfwerk 

aangeraak het, baie waardeer: “I never see my way. I never have far-reaching plans.” 

God spesialiseer nie in vyf- of tienjaar planne nie. Sy planne is lankal klaar gemaak. Hy het 

gewen. Hy het die toekoms reeds uitgesorteer. Gaan lees gerus hoe klink God se toekoms in 

Openbaring 20-22. Omdat die toekoms, God s’n, reeds wyd en syd bekend is, kan niks Hom 

onkant vang nie. Daarom doen die Here dinge teen die spoed van een dag op ‘n slag. Val gerus 

in by Sy ritme. 

[Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 

 
kubergroete  tot volgende keer 
[17.06.2012] 

 
        


