
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

16 Oktober      Klassieke en eietydse diens 

28 – 31 Okt     ViA se Vrouekamp 

30 Oktober    Tiendemaand dankoffer koeverte . Kom ons dien saam die Here met ons beste dankbaarheidsbydrae.  

6 November    Gemeente bring en braai 

12 November   Damestee - Wilandi is nie net ’n koekedoor, maar sy kan ook met brode toor! 

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. 

Te veel lidmate, ook in ons gemeente, is nog saamlopers. Hulle leef voorbeeldige lewens soos die ryk 

jongman, maar dit gaan nog vir hulle om hulself en eie voordeel. So ’n groot menigte wat saamreis, maak 

die kerk ongeloofwaardig  en ons getuienis kragteloos. Is jy 'n saamloper of 'n volgeling 

 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig.  Sake vir Gebed 

 

Ons bid hierdie week vir  

AL HASA (‘n stad in Saudi Arabië)  Bid dat die Here meer werkers na hierdie stad sal stuur wat bereid sal wees om 

gelowiges te dissipel en op te lei. Lees meer hier There4Bedieninge 

 

Selgroepe: Welwitschia woel en woeker 

Welwitschia Selgroep het uitgereik na Laerskool Altona, Place of Hope en Vistarus deur  skryfbehoeftes, 

klere, Bybels ensovoorts uit te deel. Die groep het baie seën ontvang by elke besoekpunt. Lees meer 

hieroor. 

 

Aksie België vir Christus 

Ons dank die Here vir Ferdi en Ronel se geseënde besoek aan Het Minnehuis. Bid asseblief vir die oorgangstyd van ABC 

en die nuwe aksie-planne wat saamgestel moet word met die BEZ in België. Gebedsversoeke vir Oktober 2016. 

Padlangs: Dien God met jou inkomste 

Baie keer redeneer ons Christene so oor die riglyn in die Bybel of ons 'n tiende moet gee of nie, dat ons 

uit die oog verloor dat dit eintlik gaan oor die gesindheid waarmee ons gee. Onthou vandag een ding: God 

het die blymoedige gewer lief. 

  

Padkos  Ons is nie God se adviseurs nie  
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Ons is nie God se adviseurs nie, ons is Sy knegte. Ons volg Hom nie in ’n adviserende hoedanigheid nie, 

maar in ’n dienende modus. Ons gebede is nie voorskrifte aan God oor hoe Hy moet optree nie. Die Here 

alleen bepaal die koers; ons loop dit agterna. Beteken dit ons mag nie nadink, vrae vra, of soms met Hom 

worstel nie? Nee, ons mag, maar dan gebeur dit altyd binne ’n verhouding van respek. Ons is volgelinge 

wanneer dit by die Here se dinge kom, nie padwysers nie. Ons luister na Hom en buig voor Sy wil. Ons 

hoor en vertrou. Soms moet ons worstel om die regte koers te vind agter die Here aan. Sy pad is nie 

aldag ewe maklik begaanbaar nie. Soms is dit styl en gevaarlik. Daarom verdwaal ons nou en dan. Ook is 

ons partykeer oor raad verleë, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. Genadiglik is die Here altyd naby, 

ook in ons af-dae. Hy los ons nie vir een enkele oomblik alleen nie. Ons is immers Sy knegte, Sy 

volgelinge en Sy kinders. Ons is baie kosbaar vir Hom. Daarom lei Hy ons met groot genade.  

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