
 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor God se fontein van liefde 

Kortpad Belangrike Datums 

 

2 Februarie 2014 17:30 Event kuier en koffie in saal 

  18:30 EVENT – Bring volgende week 1 vriend of vriendin saam. 

  19:00 Event kuier verder in saal 

5 Februarie 2014         18:00 Selleiers vergader in konsistorie 

9 Februarie 2014 Biddag:  Opvoeding en onderwys 

                                     Byeenkoms vir Senior Burgers in kerkgebou  

14 Februarie 2014 19:00 Kom geniet ‘n aand van liefde met jou liefste in die kerksaal.  

             ‘n Ligte ete word bedien en lekker vermaak @ R120 per paartjie.  

17 Februarie 2014       09:30 Vrugtefees vir Senior Burgers in saal 

20 Februarie 2014       18:30 Geopende Deure se bekendstelling van Yong Sook 

  

Saam op pad vir Christus 

 

Bybel-Media Nuusbrief 
Die jongste Kerkbode, die eerste onder redakteurskap van Neels Jackson, handel oor 2014, die Jaar van 
die Jeug. Die Bybel-Media Nuusbrief vertel ook oor die Februarie-uitgawe van LiG 
 
Preke 

In  hierdie brief van God sê Hy deur die profeet Jeremia vir sy volk en as jy mooi luister, ook vir ons,  hoe 

om die situasie te hanteer. Ons lees God se brief vir 2014 aan elkeen van ons: Jer 29:1-14 

 
Hoe smag ek na God? Hoe hou ek aan God vas? Hoe bly ek by God? 

Ek doen dit in geloof. Ek sit my hand in geloof in God s’n en hou aan God vas.  

Drie maal, in Ps 42:6; Ps 42:12 en Ps 43:5, bevestig die skrywer sy vertroue in God. 

Kyk nie angstig nie, maar gelowig rond in 2014. 

 
Verklaring van die Kerkraad aan die Gemeente 
Die Kerkraad het besluit om te voldoen aan Ds Veneto Keyter se versoek vir 'n verandering van 
diensvoorwaardes deur die band met hom los te maak. 
 
Noodroep van PE Noord 

Hulle kerk se dak lek  vreeslik. Is daar iemand wat kan help?  

 
Jongmense 

Ds Gielie Loubser laat weet:  
Dis vanjaar die afskop van #imagine en die een datum wat jy in rooi op julle jaarprogram moet merk, is 
21- 13 Maart. Bring dit van nou af asseblief ook heeltyd onder die tieners se aandag. Lees meer hier… 
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Padkos  Word makliker 

As godsdiens jou moeilik maak om mee saam te leef, dan mis jy die punt. As jy dink jou vroomheid gee 

aan jou ’n lisensie om ongenooid in ander mense se lewens in te storm en vir hulle te sê net wat jy wil, is 

jy verkeerd. Jou godsdienstigheid laat jou definitief nie alleen op die morele hoëgrond rondstaan terwyl jy 

afkyk op almal wat nie presies soos jy leef of glo nie. Jou vroomheid plaas jou ook nie in geestelike 

kwarantyn sodat jy nie meer behoorlik weet wat in die wêreld aangaan nie. As dit met jou gebeur, is dit 

hoogtyd dat jy uit die godsdienstige intensiewe eenheid ontsnap. 

As jou woorde nie sagter is en jou dade meer liefdevol, omdat jy agter Jesus as Heer aanstap nie, dan is 

jou volgafstand te groot. Loop naby genoeg aan die Man van Nasaret dat sy stof gedurig op jou eie voete 

spat. Loop naby genoeg aan die Here sodat sy liefde vir God en mense afgee op jou. Dan verander jy al 

hoe meer in die regte Rigting. Dan volg jy Jesus tot daar tussen al sy gunsteling-mense wat vandag 

hemelse brood en water benodig. 

[Stephan Joubert Kernkrag  www.ekerk.org.za] 

                     

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-02-02] 
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