
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad      Belangrike Datums 

15 Oktober     09h00 Eietydse en Klassieke diens  Kleuterkerk 

15 Oktober     Dankoffer vir Wêreldsending 

15 Oktober     10h15 Kategese 

16 Oktober     12h45 Gebedskild in gebedskamer 

16 Oktober     18h00 Getuienisdiensterrein in gebedskamer 

17 Oktober     17h00 Teo en Elly Kemp, leraarspaar uit België, in konsistorie 

17 Oktober     19h00  Leef@kerk 

18 Oktober     Geen selleiersbyeenkoms 

20 Oktober     05h00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch 

20 Oktober     18h30 Selgroepe 10pin bowling by Baywest R45.00 per persoon 

28 Oktober     Jeug Indaba 

29 Oktober     Amptelike 10de maand dankoffer – Sondag 

29 Jan 2018   Urban Connect Studentekamp 

 

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 lewensdoel is nie ons eie gemak, weelde of aanvaarding deur mense nie. Alles gaan oor Hom en Sy 

eer. Hy is die Hoofkarakter en ons is in die ondersteunende rolle. Soli Deo Gloria - Aan God alleen die eer  

Ons het ‘n klomp aktiwiteite, goeie begeleiding vir die gemeentesang en wonderlike diensterreine wat 

elkeen hul taak getrou uitvoer. Maar ry ons na die wêreld, na  mense wat die Here nodig het en mense in 

nood?  Missio Deo - om gestuur te wees 
 

Ons sondige natuur wil ons lewens verwoes en die Heilige Gees wil ons in Christus die lewe in oorvloed 

gee. Ons moet besluit wie ons in beheer plaas van ons lewens. Wie is in beheer van jou lewe: jou sondige 

natuur of die Heilige Gees? Ons is vrygemaak deur God 
 

10de Maand Dankoffer 

Kom ons elkeen bring biddend ons beste dankbaarheidsbydrae! Plaas Dankofferkoeverte  in die dank- 

offersakkie of handig in by die kerkkantoor. Elektroniese inbetalings kan ook met SnapScan [verwysing: 

[naam] tiendemaand dankoffer] gedoen word. Hoe werk die tiendemaand insameling? 

 
Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Ons bid vir die matrieks wat binnekort eindeksamen skryf en almal wat skade 

gely het in die ekstreme weer die afgelope week. Sake vir Gebed 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/25%20Junie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma


 

There4Ministries: Eermoorde 

As die bekeerling in ‘n Moslemgesin nie fisies aangerand of weggejaag  of van die familie afgesny word 

nie, sal dit die plig van ‘n familielid wees om die bekeerling te vermoor. Bid dat nuwe bekeerlinge in ‘n 

Christengemeenskap opgeneem sal word en dat hulle nie slagoffers van eermoorde sal word nie. Foto 

 

Aksie België vir Christus  

Loof die Here vir Arabiessprekendes in Borgehout wat ‘n keuse vir Jesus gemaak het asook vir geestelike 

groei in sommige gemeentes. Bid vir die inidividuele sendelinge op die naam en  dat die Here die 

Schoenendoosactie sal seën. Gebedsversoeke vir Oktober 2017   Lees meer oor ‘De social media-generatie’, 

Kort Nieuws-berigte en vakatures in die  Ralph tydskrif. 

 

Padkos  Dien kos altyd meer, maar dis die regte roete  

As jy die evangelie gesnap het, dan betaal jy altyd meer in enige verhouding in as wat jy daaruit onttrek. 

Anders gesê: jy gee altyd meer van jouself as wat jy ontvang. Sonder hierdie ingesteldheid van Christus 

gaan mense jouself gedurig teleurstel. Dan gaan jy altyd verhoudings meet aan daardie goor vraag: 

“What's in it for me?' Wel, op die roete van Christus is daar nie so 'n opsie nie. Hier is die vraag alleen 

maar hoeveel jy belê in ander, ten spyte van hulle reaksies. Hier is jou 'beloning' nooit ander se gunstige 

reaksies nie, maar die wete dat jy op God se pad stap waar jy nie langer die sentrum van die aandag is 

nie. Of dat almal jou op die hande moet dra nie. As jy nie meer groot teenprestasies van mense verwag 

nie, word jy nie maklik teleurgestel nie. Dan kan mense jou verras. Dan is elke mooi ding wat hulle doen 

'n vreugde en elke teken van dankbaarheid 'n onverdiende hemelse geskenk. Maar dan hou jy nie op om 

te doen wat reg is as hulle ondankbaar of ongeskik met jou is nie. Want jy volg in die voetspore van 

Christus wat selfs Sy vyande liefhet. Hy is jou enigste telbord, nie ander mense nie.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-10-15] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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