
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

2 Tim 1:3-18 Die Gees vul ons met liefde, krag en selfbeheersing. 

Kortpad Belangrike Datums 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van kermislyste en boekie met kaartjies 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van Communitas gemeentevraelyste 

29 Mei                    Hemelvaart 

06 - 08 Junie  Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   

  Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

13 – 15 Junie  Wild at Heart Bootcamp vir mans. 

7 – 11 Julie  Avontuurweek 

29 – 31 Augustus Happening 8 

 

Saam op pad vir Christus 

Pinkster 2014 
Bind hierdie Pinkstertyd ‘n rooi strik om die boom voor jou huis. Daar is ook ander simbole van hierdie 
seisoen in die kerkjaar by ons kerk uitgebeeld.  

 

Gespreksvrae 19 – 23 Mei 2014.  

Die Heilige Gees maak ons medewerkers van God. Maar Hy het 'n snaakse mannekragbeleid. Hy soek 

nie kragtige figure en persoonlikhede nie, maar juis mense wat swak is in hulself.   

 
Gebedsbediening 

Wat beteken dit om te vas en te bid? Vir baie van ons is dit iets vreemds , maar reeds vanaf die vroegste 

tye neem ons kennis van persone wat gevas en gebid het en  van die resultate wat hulle daardeur bereik 

het.  Byvoorbeeld:  Moses, Elia, Daniël en Esegiël en ook manne soos Martin Luther, Johannes Calvyn, 

John Knox, John Wesley, Charles Finney en andere in wie se lewens vas en gebed ‘n baie belangrike rol 

gespeel het.  

 

Padlangs  

Ons is afhanklik van horlosies, dagboeke, rekenaars, selfone, noem maar op, alles om ons te help om ons 

tyd te kan benut. Van die oomblik dat die wekker in die oggend lui om ons wakker te maak, word ons 

daaglikse roetine deur tyd gereguleer. 

Wild at Heart Mannekamp 
Dit gaan oor ‘n geestelike reis, nie oor ‘n fisiese retreat nie. Word weer die man wat God bedoel het jy 
moet wees. Lees weer die inligting, vul die inskrywingsvorm in en e-pos dit vir Kobus Prinsloo asseblief. 
Die lys gaan nou vinnig vol word. Druk die pamflet en versprei dit onder jou vriende en manne by die 
werk. Lees ook die algemene vrae [FAQ]  vir nog meer inligting oor die kamp.  
 
Happening 8 
Happening 8 vind plaas tydens die laaste naweek van Augustus van die 29ste tot die 31ste.  Daar is nie 
baie tyd oor om in te skryf nie aangesien dit altyd lank voor die tyd vol is.  ‘n Derde van al die plekke is 
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reeds gevul.  Die naweek se fokus is om elkeen se verhouding met die Here te vernuwe.  Laai die 
inskrywingsvorm af en word deel van die Happening beweging.  Lees gerus ook wat die Happeners oor 
Happening 7 te sê gehad het.  
 

Padkos    

Here, sedert U hemelvaart is óns U liggaam op aarde. 

Ons hande is nou die enigste hande 

waarmee U u werk wil doen. 

Ons voete is nou die enigste voete 

waarmee U in hierdie wêreld wil rondgaan. 

Ons oë is die enigste oë 

waarin mense nou U deernis en ontferming  

kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. 

Here, óns is nou U liggaam hier op aarde. 

[Teresa van Avila, Die Groot Gebedeboek. Lux Verbi.BM 2003] 

kubergroete tot volgende keer 
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