
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

10 April             Klassieke en eietydse dienste  Kategese  Hartklop 

11 April             09:30 Biduur KKU 

11 April             12:45 en 19:00 Biduur in gebedskamer 

12 April             Diens Stella Londt 

12 April             19:00 ICU by Gazanialaan 15 

13 April             18:00 Selleiers opleiding 

13 April             19:00 Kermis sameroepers vergadering 

21 April              Fonteinvriende: tradisionele musiek in kerksaal 

29 Apr – 01 Mei  Mighty Men 

16 Junie             Kermis 2016 

04 – 04 Jul         Avontuurweek 

28 – 31 Okt        ViA se Vrouekamp 

   

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. 

 

Sake vir gebed 

Ons loof en dank die Heer vir ‘n geseënde #Imagine fees. Bid dat elke tiener geestelik sal groei. 

Verskeie gemeentelede  en die aktiwiteite van die tweede krataal het on voorbidding baie nodig. 

Sake vir Gebed 

 

There4-Bedieninge:  Irak en Pakistan 

Prys die Here vir die span van There4-Bedieninge   wat reeds visas gekry het vir hul Bemoedigingsreis na 

Irak. Bid dat die span onder leiding van Janine Coetzee as ‘n hegte eenheid sal saamwerk. Verskeie items 

word nog benodig vir hierdie reis . Kontak Janine 071 364 6318 of die kerkkantoor. 

Die onlangse bomaanval in Pakistan veroorsaak spanning en vrees onder die Christene. Bid vir die 

berading aan familielede van slagoffers. 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016 kermis. Soos ons almal reeds weet, het die Here vir Cobus van 

der Vyver kom haal huis toe. Ons huil daaroor, maar vind ook by Hom troos en berusting. Bid asb saam 

vir Cobus se opvolger/s. Kontak Frans Stapelberg 082 773 6205 of Elaine Greyling 041 360 0690 indien u 

bereid is om die  sameroeper van die koeldranktafel te wees.  Geen pryse vir die ‘Gelukkige Trekking 

Kompetisie’ is nog uit die gemeente ontvang nie. Kontak Christo van der Merwe 072 132 2851. 

Nuutste konvenorslys 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/10%20April%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/10%20April%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/10%20April%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Konvenors%202016%20Kermis.pdf


 

#Imagine kamp  

Kleinskool Initiative sê baie dankie vir die Here wat die middele vir die kamp beskikbaar gestel het en 

mense bereidwillig gemaak het om daartoe by te dra. Dit was 'n spanpoging  om die kamp vir die 

jongmense suksesvol te maak. 

 

 

 

Avontuurweek 04 – 08 Julie 2016 

Avontuurweek bied vir ons kinders sowel as vir volwassenes wat betrokke raak daarby, die geleentheid 

om ‘n week van baie avonture en geestelike groei   te beleef. 

 

Pasika in Transkei 

Soos gewoonlik het Ds Christo Wooding voor die Pasika maar gemurmureer, toe hy gedink het aan al die 

dienste en die lang ure op harde kerkbankies wat voorlê.  En soos altyd het hy beskaamd gestaan na die 

naweek. Dit is eenvoudig net so dat wanneer 'n gemeente  saam tyd voor die Here deurbring in Sy 

teenwoordigheid, daar dinge begin loskom en gebeur wat wonderlik is en dat mens werklik die werking 

van die Heilige Gees begin ervaar in die lewens van lidmate, oud en jonk.  Lees die volledige Nuusbrief. 

 

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 vir April 2016 

In ons post-moderne samelewing lyk die Christelike geloof steeds minder relevant te wees. As Christene is 

ons in die minderheid en ons invloed is beperk. Dit dwing ons as kerk om bysake opsy te skuif en na te 

dink oor ons roeping. Wat is ons doel? Wat is ons identiteit? Watter verskil maak ons eintlik as Christene? 

Nuusflitse April 2016 

 

Padkos Gebruik jou kop voor jy jou tong gebruik 

Spr 15 vers 1 : ‘n Sagte antwoord laat woede bedaar; ‘n krenkende woord laat woede ontvlam. 

Gebruik jou kop voordat jy jou mond gebruik. Dis nie net goeie raad nie, dis boonop die waarheid ook. 

Praat sonder om te dink is pure dwaasheid. Die Spreukeboek is oor en oor op rekord dat dwase nie hulle 

tonge in toom kan hou nie. Onnadenkende woorde is soos messteke. Dit vernietig. Dit maak eindeloos 

seer. Die skade van oorhaastige woorde is dikwels onomkeerbaar groot. Woorde wat eers losgelaat is, kan 

nooit weer herroep word nie. Ons almal trap gedurig in hierdie slaggat van eers praat en daarna dink. Die 

oplossing: ons moet elke dag bid vir die regte woorde. Ons moet bid dat ons woorde in hemelse genade 

gedoop sal wees wanneer dit ons monde verlaat. En dat dit altyd wyse woorde sal wees wat vir ander 

mense hoop gee en wat hulle lewens opbou. Daar is meer as genoeg destruktiewe tonge in ons land en 

meer as te veel afbrekende gesprekke. Ons skuld mekaar ’n nuwe soort taal, ‘n taal van hoop. Ons 

woorde moet nuwe vensters op God se goedheid voor ander oopmaak. Ons taal moet deurtrek wees van 

Sy liefde. Dan praat ons reg.  

 

Stiller, sagte woorde wat gedoop is in God se genade, praat altyd op die regte manier die hardste. 

[Stephan Joubert www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-04-10]  
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/10%20April%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://ngkok.co.za/kennisg/201611/Nuusbrief%2067.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Gebedsversoeke%20April%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Nuusflitse%20April%202016.pdf

