
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe!  

Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. 

 In elke moeilikheid help Hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat in allerlei moeilikhede 

verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.   
 

Kortpad       
29 Oktober     09h00  Eietydse en Klassieke diens Kleuterkerk   

29 Oktober     10h15  Kategese  

29 Oktober     Hervormingsfees, jeugdankoffer en tiendemaand dankoffer 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 29 Oktober 2017 
 

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. 

Binnekant die kerk is die volgorde dat ons moet glo. Dit lei tot hoop en dade van liefde.  

Buitekant die kerk is die volgorde dat ons moet liefde betoon. Dit lei tot hoop en geloof by mense. 

Vrygemaak - daarom het ons lief 
 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Ons dank ons Hemelse Vader  vir die reën, maar bid vir nog reën waar dit so 

verskriklik droog is.  Vanaf 29 Oktober tot 04 November bid ons vir die Bybelgenootskap se Bybelwerk  in 

Bangladesj, Sri Lanka, Maledive en Indië. 
 

There4Bedieninge: gebedsversoek vir ‘n gemeente in Noord-Afrika 

Daar moet dringend 'n muur om hulle kerk gebou word om te voorkom dat die regering die gebou sloop. 

 

Verbeteringe aan die kerkkompleks 

‘n Groen inligtingstuk oor die verbeteringe aan die kerkkompleks  is in die voorportaal beskikbaar.  

 

Tandem eredienste 

Vir meer effektiewe bediening tot geestelike verdieping van die hele gemeente is dit baie belangrik dat die 

gemeente sal saamreis uit die Woord, maar dat daar ruimte sal wees vir verskillende spiritualiteite. Die 

dagbestuur het 'n voorstel vir tandem eredienste goedgekeur. Dit sal beteken dat een dominee altwee 

eredienste op ‘n Sondag kan lei. Ons sal graag die gemeente se reaksie hieroor wil hoor.  
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Berading beskikbaar 

Ellenette Meiring bied vanaf Oktober 2017  na-ure 'n beradingsdiens teen ‘n billike tarief by die NGK 

Kraggakamma aan. Kontak haar by 073 664 8949 vir meer inligting. 
 

Padkos  Psalm 119 vers 105: U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. 

Ons moet dinamies met die Bybel  omgaan en dit baie goed ken sodat dit ons en ons benadering tot elke 

deel van die lewe  kan beïnvloed. In 'n krisis, of wanneer ons twyfel, is die soeke na antwoorde by 

naamlose bronne op die internet of om na raadgewers, familie of  vriende te hardloop vir raad nog voordat 

jy die Woord van God geraadpleeg het, soos om jouself in die voet te skiet. Ons stres en dit kompliseer 

ons lewens. Ons verwaarloos die tyd wat ons met Hom moet spandeer en vind spoedig uit dat ons toelaat 

dat die leuens van die duiwel op 'n subtiele manier ons bewussyn deur verskillende media binnedring. Ons 

moet tyd met die Here spandeer en Hom deur die Skrif met ons laat praat. Wat is die punt om die 

volmaakte wysheid van God opgesluit te hou en op die rak te laat staan? Laat jy die Woord van God toe 

om 'n verskil in jou lewe te maak? 

Gebed:  Here, leer my om U ewige woord in my hart te koester en laat dit 'n verskil in elke deel van 

my lewe maak. Amen 

[Aangehaal uit versndag.co.za deur Louise Gevers] 

 

 kubergroete tot volgende keer 
[2017-10-29] 

 

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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