
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 
Psalm 111 vers 1 

Met my hele hart wil ek die Here loof – in die samekoms van die opregtes in die gemeente 
 

Kraggakamma Gemeente vier 44 jaar van Genade 
Dit was moeilik om ons kerkperseel te bekom, maar ons Vader het vir ons die pad oopgemaak en die 

grond is later teen 'n nominale bedrag van R2,400 aan die kerkraad van Newton Park verkoop wat dit toe 

weer aan Kraggakamma geskenk het. So het die gemeente tussen vele onbeboude erwe, graspolle, 

inheemse plante en bome 'n geestelike huis vir die woonbuurt geword. Dit wat eers net 'n gedagte - 'n 

droom - was, het later op papier begin gestalte kry, gevolg deur 'n volwaardige skaalmodel  en uiteindelik 

'n geboude kerkkompleks! Geskiedenis. Lees ook weer die storie van ons unieke kanselklede. 

 

Kortpad     Belangrike Datums 

05 Maart       Klassieke en eietydse dienste Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

05 Maart       Eerste Lydensondag: Vervang iets lekkers  met behoeftelysie-items in voorportaal 

06 Maart       09h30 Nagmaal KKU 

06 Maart       12h45 Gebedskild in gebedskamer 

06 Maart       19h00 Gebedsgeleentheid vir almal in gebedskamer 

07 Maart       09h30 Fonteinvriende bied program aan by Sherwood 

07 Maart       09h30 Uitreik na Louisa Meyburgh met Rudolph Britz as die gasheer 

07 Maart       11h00 Nagmaal Stella Londt 

07 Maart       19h00 Leef@Kerk 

08 Maart       Bybelgenootskap se vrugtemark 

10 Maart       Fonteinvriende se vrugtefees 

13 Maart       18h00 Gesprek oor die toekoms van ons eredienste 

16 Maart       Fonteinvriende se program by Sherwood.  

18-20 Maart   #Imagine Jeffreysbaai 

 

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. 

Ons moet die Here nooit beperk nie. Hy bevestig juis Sy genade wanneer Hy die mees onwaarskynlike 

kandidaat vir buitengewone take in Sy koninkryk kies. God het nie ‘n enkele greintjie van Paulus verlore 

laat gaan nie. Hy het sy agtergrond, sy burgerskap, sy verstand en selfs sy swakhede gebruik. Is jy 

beskikbaar, want die Here wil dit ook met jou doen. God roep en verander ons om Hom te dien 
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Vir ons as gebou van God en tempel van die Heilige Gees kan daar net een fokus wees en dit is Jesus 

Christus. Ons moet bou met die Bybel in die hand onder leiding van die Gees wat ons lei in die waarheid. 

En ons moet bou met verantwoordelikheid. Ons mag nie afskeepwerk doen nie. Ons is die gebou van God 

 

Watter geskenk is jy vir die mense van Kraggakamma Gemeente? Op watter manier kom jou gawe tot sy 

reg? Sommige mense se gawes is so versteek dat jy dit nooit sal hoor of sien as jy nie weet dis daar nie. 

Ander mense daag hier op en kom skuur deure af of kom maak die plante mooi. Sommiges daag sommer 

net op en bid vir ander. Gebruik jou gawes 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

There4Bedieninge: Gebedsversoek  

'n Bybelse model van kerkplanting  en vermenigvuldiging gaan aan verskeie geestelike leiers in Indië en 

Bangladesj voorgehou word, sodat daar in die bestek van drie jaar, as die Here wil, ongeveer 400 nuwe 

kerke in elke land geplant sal word. Bid vir Gerrit Coetzee wat daarby betrokke gaan wees, asook vir sy 

besoek aan nog ‘n land, waarvan die naam weens sekuriteitsredes nie bekend gemaak kan word nie.  

Aksie België vir Christus : gebedsversoeke 

Bid vir werkers op spesifieke dorpe aan die hand van die Gebedskalender Maart 2017. Loof die Here vir 

nuwe mense wat aangesluit het by sommige Bybelstudiegroepe. 

 

Noodoproep vir PE NOORD 

Daar is ‘n baie groot behoefte aan veral kinderklere en skoene asook huishoudelike itmes, beddegoed 

en gordyne. Lewer asseblief af by die kerkkantoor.  

 

Kraggakamma  hou  Wêreldbiddag vir Vroue 2017 

Die tema vir Wêreldbiddag 2017 het die vroue van VIA geïnspireer om die boodskap  God se genade is 

ook vir jou!  in Afrikaans, Engels en Xhosa uit te dra deur borde in strate op te sit en vlieërs by Sunridge 

Village  te versprei.  Wereldbiddag vir Vroue 2017 

 

ViA Lyndans 

75 Vroue van NG Kerk Kraggakamma het  Maandag 21 Februarie 2017 om saamgekuier rondom die 

tema:Kry jou lewe in lyn. Hulle het eers gedink oor watter dinge die  lewe ligter maak en hoe ‘n mens die 

Plimsoll Lyn kan bo hou. Daarna het almal geleer hoe om as groep saam te lyndans.   

 

Padkos  Gebed het nie krag nie, God het! 

 "Gebed het krag.” Wie weet hoeveel boeke oor gebedsverhoring of oor die regte maniere van bid word 

nie geskoei op dié beginsel nie! Tog is dit nie die punt van gebed nie. As gebed bloot net krag sou hê, dan 

word dit een of ander magiese handeling. Dan beteken dit dat al die godsdienstige kragreuse of die 

geestelike liggaamsbouers se gebede outomaties meer krag sou hê as geestelike beginners en sukkelaars. 

Dis nie waar nie. Al wat God vra, is dat ons Hom baie ernstig sal opneem as ons bid. Dis nie speletjies om 

sy Naam aan te roep nie. Gebed is om in die heilige teenwoordigheid van die lewende God te wees. Dit is 

om Hom op sy woord te vat. Wanneer ons opreg is voor God het ons nie nog tyd ook om te dink of ons 

kragtig bid of nie. Wanneer God na ons gebede luister, wil ons ook nie enige eer hiervoor vir onsself opeis 

nie. Of dink ons gebede het krag nie? Gebed gaan nie oor onsself nie. Of oor ons groot geloof nie. Gebed 

is om leeg van onsself voor God neer te val. Dit is om al ons hoop op die Here te plaas wanneer die son 

skyn, maar ook wanneer dit pikdonker is. Gebed is leeg en vol tegelyk – leeg van onsself en vol van God 

se eer. Ons leegheid van onsself is die geheim  tot God se nabyheid en krag. God se genade is op die ou 
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end al waaroor dit gaan. Gebed is om leeggestroop van onsself te wees en alles van Christus te verwag. 

Hy is die Hoorder van ons gebede.   

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-03-05] 


