
kuberkamma 
 Padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Wie en Wat en Hoe 

van die Administrasie en Diensverhoudinge Diensterreine 

Kortpad        Belangrike Datums   
14  April           Bekendstelling van Diensterreine:  

                        Kerkgebou: Administrasie en Diensverhoudinge 

18 April            Kermis 2013: Konvenors vergader 17h30 in konsistorie 

20 April            CMR Oggendtee met Marius Lourens en Ikoon by NG Kerk Lorraine 

21 April            Belydenis van Geloof 

19 – 21 April    Happening 5 vind plaas 

19 – 24 April Volwasse EE Opleiding 

26 – 28 April Karoo Mighty Men Conference 

01 Mei Kermis 2013  

03 – 05 Mei Gesinskamp by Sumcay: God se geheim vir gesonde gesinsverhoudings 

 

Belangrik 
Jou Mening kan ons help om ‘n nuwe baadjie vir ons webwerf aan te trek. 

Ons is besig om ‘n nuwe baadjie vir NG Kraggakamma se webwerf te ontwerp.  Om dit reg te kry, het ons 

jou mening nodig.  

Om hierdie proses te vergemaklik, het ons ‘n aanlyn-meningsopname saamgestel.  Help ons dus deur 

op die skakel hieronder te klik en die meningsopname te voltooi.  Dit gaan jou nie langer as een minuut 

neem nie. Jou mening is baie belangrik.   

Indien jy ons nog nie vir ons bygestaan het nie gebruik gerus die skakel hieronder om jou mening te lug. 

http://www.surveymonkey.com/s/ZVR5CRY 

Saam op pad vir Christus 
 

Dr Arnold Mol gee praktiese riglyne oor hoe om ‘n blywende wenkultuur in jou werkplek te skep.               

Maak wenners van jou mense. 

 

Die  sewe kruiswoorde  of kruissinne van Jesus Christus som Sy liefde vir ons op.  

 

Paassondag is ons herinner dat Christus ons God se onverskrokke gestuurdes is.  

 

JLM Kinder-en Jeugbediening se dringendste behoeftes sluit in: baie swart skoolskoene, taxigeld vir 

personeellede wat sonder salaris werk en geld om dakplate te vervang.  Winter in Kleinskool  

  



Kermis 2018 
Hierdie kermis neig al meer om 'n fees eerder as 'n kermis  te word, want daar word al meer verrassings 

en pret beplan. Vir ‘n meer in-diepte-verslag gaan lees gerus die Vorderingsverslag 08 April 2013. 

Kontak die sameroepers vir meer inligting en om uit te vind waar jy jou bydrae kan lewer.  

Kontaknommers is op die Kermislys. 

Die Brekkie-Bun en Middag-ete by die kermis is ‘n spesiale aanbod wat jy nie durf misloop nie. 

 

Padkos  Lewende huldeblyke 
Onlangs het my vrou en ek ‘n wonderlike dag in Kaapstad deurgebring. Teen middagete gaan sit ons in ‘n 
kerk iewers in die middestad. Daar lees ek toe ‘n klompie huldeblyke teen die mure ter herinnering aan 
leraars wat gedurende die vorige eeue daar gedien het. Van Reverend Smith Spenger wat 1905 oorlede is, 
is gesê dat hy “eloquent, powerful, evangelical” was, “a man of large and generous sympathies.” En van 
Reverend James Thompson, wat in 1899 gesterf het, dat hy “a wise scholar” was, asook “an eloquent 
preacher, a wise administrator, a constant friend.” Toe tref dit my opnuut watter wonderlike mense die 
Here deur die eeue as geskenke aan sy kerk gegee het. Christus self hou sy kerk in stand. 
 
Terloops, watter geestelik erfporsie bou jyself tans op? Is jou voorbeeld navolgingswaardig? Sou jy ander 
mense wou aanbeveel om agter jou aan te stap soos wat jyself agter Christus aanstap? Paulus het dit 
gedoen. In nederigheid kon hy gelowiges oproep om hom na te volg (1 Korintiërs 4:16). Nee, Paulus het 
nie gedink hyself is belangrik nie. Daarom dat hy dit nog duideliker stel in 1 Korintiërs 11:1:  
“Wees my navolgers soos wat ekself die navolger van Christus is.” 
[Kernkrag deur Stephan Joubert   www.ekerk.org ] 
 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2013-04-14] 


