
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad            Belangrike Datums 

07 Februarie       Klassieke en eietydse diens. Kleuterkerk. Kategese. 

07 Februarie       Kategese kuier en kenmekaar in Westview Skool se lapa 

08 Februarie       Gebedsgeleentheid in gebedskamer en gemeente gebedsgeleentheid 

12 Februarie       Kleinskool Inisiatief: ‘n ligte kabaret 

18 Februarie       Fonteinvriende se eerste 2016 byeenkoms 

28 Februarie       Eerste geleentheid vir belydenisaflegging 

12 Maart            MTR Smit se fondsinsamelingprojek 

29 Apr – 01 Mei  Mighty Men. Kontak Frans Krause 083 452 6396 

Saam op pad vir Christus  
Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Navorsers beweer dat tot 90% van Christene tot geloof kom deur die invloed van familie en vriende, maw 

binne ‘n tipiese huishouding. Liefde vir die Here is nie net ’n persoonlike saak nie. Ek kan dit ook nie net 

bely nie. Dit moet in my openbare lewe sigbaar word. In my huis, by my werk en in die stad  moet ek die 

liefde van die Here uitleef. Jy moet die Here jou God liefhê 

Die belangrikste ding wat jy en ek oor onsself behoort te weet, is dat ons die geliefde van God is. Maar dit 

gaan nie vir my oor my as nietige verganklike mensie nie; dit gaan oor God. Hierdie besef verander my 

lewe onherroeplik. Ons lewenskwaliteit word bepaal deur ons siening van God 
 

Wêreldbiddag vir Vroue : 04 Maart 2016  

"Laat die kindertjies na My toe kom".  Meer inligting en die bestelvorm vir die program is beskikbaar by 

www.wwdp.co.za  of skakel Joa van Aarde by 011 975 4598 met navrae. 

  

Aksie België vir Christus 

Kom bid saam vir verskeie persone en sake en kom dank die Here vir Sy voorsiening en sorg in België. 

Gebedsversoeke Februarie 2016.  

Die BEZ beplan ‘n landwye evangelisasie-aksie in samewerking met die Evangeliese Alliansie: Aksie 3:16. 

Talle inligtingsessies oor hierdie projek is reeds gehou. Nuusflitse Februarie 2016 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Stuur gerus voorstelle vir nuwe tafels / tafeltjies. Pryse vir 

‘n kompetisie is baie welkom. Ons mikpunt is om op die laaste die wykslyste teen einde Februarie gereed 

te hê vir verspreiding in die wyke. Lees hier meer oor die huidige stand van sake ten opsigte van die 

verskillende tafels  en die lys van konvenors 2016.  Kom ons dra die Kermis biddend  aan die Here op. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/7%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Deut%206%20v%201%20-%2025%20Jy%20moet%20die%20Here%20jou%20God%20liefhê.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Sefanja%203%20v%2014%20-%2020%20%20Ons%20lewenskwaliteit%20word%20bepaal%20deur%20ons%20siening%20van%20God.pdf
http://www.wwdp.co.za/
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Gebedsversoeke%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Nuusflitse%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kermis2016
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Konvenors%202016%20Kermis.pdf


 

Padkos  Ons kort ’n beter Leermeester as net ons eie foute 

2 Korintiërs 3 vers 3: Dit is tog duidelik dat julle ‘n brief van Christus is, deur ons diens 

geskrywe, nie met ink nie maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie maar op die 

harte van mense.   

“Mense moet ’n slag hulle probleme in die oë kyk, hoor ek iemand sê. “Om wat daarmee te maak?” vra 

iemand anders dadelik. Goeie vraag! Ons maak dikwels sulke opmerkings sonder om mooi te dink wat ons 

sê. Ons sê graag dinge soos: “’n Mens moet leer uit jou foute!” Maar doen ons dit ooit? Leer ons regtig 

hieruit? Kyk ons regtig ons probleme in die oë? Ek dink nie so nie! Ons kort dringend ’n beter Leermeester 

as onsself. Ons tekorte en probleme help ons nie genoeg nie. Ons herhaal ons foute. Die Gees van God is 

presies die regte Leermeester wie se leiding ons voltyds benodig. Jesus sê in Johannes 14 dat Hy ons in 

die volle waarheid lei. Hy maak dit wat Hy by Christus hoor aan ons bekend. In die woorde van 2 

Korintiërs 3 sal die Heilige Gees boonop ons harte as Sy nuwe skryfpapier gebruik. Hy maak ons altyd van 

binne af nuut. Hy sorg dat ons nie gedurig verleë voel oor ons eie onleerbaarheid nie. Die Gees is die 

enigste hemelse Leermeester wanneer ons regtig smag na lewensverandering. Hy verander ons al hoe 

meer na God se beeld.  

[Stephan Joubert  Goeie Nuus www.ekerk.org.za ] 

   

kubergroete tot volgende keer 
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