
 

 

Psalm 112 vers 4a en 7 

Hy laat Sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes. 

Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie; hy is gerus, hy vertrou op God. 
 

Kortpad        
04 Februarie  Dankoffer by deure gaan vir Getuienis 

04 Februarie  George en Marilyn Roets se dogtertjies Elsabé en Austin word gedoop 

04 Februarie  08h30 Eietydse diens in saal  Kleuterkerk 

04 Februarie  09h40 Koffie en tee tussen twee dienste in maalruimte 

04 Februarie  09h45 Kategese  Al die kinders kom in die saal bymekaar 

04 Februarie  10h00 Klassieke diens in kerkgebou 

04 Februarie  16h00 – 17h00 There4-Bedieninge se terugvoer re reis na Egipte en Jordanië 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 04 Februarie 2018 
 

Saam op pad vir Christus 

Preke: Die preke van die oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word 

teen R10 per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

 

Prediking kursus gerig op lidmate 

Hierdie opleiding deur ons sinode is ook bruikbaar vir persone wat leiding neem by selgroepe of bidure by 

die werk. Indien ‘n gemeente hierdie  lidmate vir prediking tydens eredienste gebruik en die Ring hulle 

‘legitimeer’ word hulle as ouderlinge bevestig. Ds Jan Kampman bied hierdie toerusting vanjaar by 

Kraggakamma-gemeente aan.  

 

Tandem eredienste 

Dit beteken dat een dominee altwee eredienste op ‘n Sondag kan lei. Lees hier  meer oor die reëlings. 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het. Ons dank die Here vir ‘n geseënde senior jeugkamp en Week van Gebed. 

 

There4-Bedieninge: Gebedsversoek vir Somalië 

Al-Shabaab teiken Christene  en wanneer hulle gevind word, word hulle daar en dan om die lewe gebring. 

Prys die Here vir elkeen wat kies om ten spyte hiervan vir Jesus te volg. Foto 

Terugvoer re reis na Egipte en Jordanië 

Kom word Sondag 4 Februarie vanaf 16h00 tot 17h00 bemoedig deur wat God deur gewone mense soos 

ek en jy doen. Terugvoer  
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Elke klein bietjie help... 

Die kosvoorraad van ons Kraggakamma Noodspens  is baie min en PE Noord kort klere asook tweedehandse 

handdoeke.  

 

Nuwe lidmate 

Baie welkom by ons. Laai die nuwe intrekker-vorm  af en plaas die voltooide vorm in die houtkissie in die 

voorportaal. Stuur ‘n e-pos aan kuberkamma@ngkraggakamma.co.za indien u ons e-nuusbrief wil ontvang. 

 

Griefshare 

Om iemand aan die dood af te staan, is moeilik en pynlik. Griefshare is ‘n omgee-bediening wat deur 

mense gelei word wat jou pyn en hartseer verstaan.  

 

2018 se belangrike datums 

Belangrike kontaknommers en datums is aangedui op ons Kalender 2018. 

 

Padkos  Woorde wek, voorbeelde trek  

Titus 2 vers 7: In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die 

leer, waardigheid in gedrag, …  

Toe Paulus vertrek om sy sendingreis voort te sit, het Titus, wat hy as sy eie kind in die geloof aangeneem 

het,  agtergebly op Kreta om die gemeente te bedien. Titus was 'n ideale leraar en een aan wie Paulus 

geglo het hy hierdie moeilike taak kon toevertrou. Paulus sê aan Titus om 'n rolmodel te wees. Almal in 

die gemeente moet rolmodelle  wees. Niemand is te jonk, te oud of te onbelangrik om 'n rolmodel te wees 

nie. Hy daag selfs die slawe van die dag uit om deur hulle gedrag te bewys dat hulle getrou is aan God in 

alles wat hulle doen. Wat beteken dit nou eintlik om 'n rolmodel te wees? Dit beteken dat jy so moet leef 

dat ander mense sal begeer om ook so te leef. Daar kan geen beter manier wees om die Christelike geloof 

te bevorder nie. Die woorde van 'n Christelike getuienis is belangrik, maar dit is belangriker om 'n lewe te 

lei wat op die waardes van Christus geskoei is. Om vir ander te sê om te doen wat jy sê en nie wat jy 

doen nie, is nie 'n opsie vir 'n Christen nie. Ons lewens moet van so 'n aard wees, dat ander sal begeer om 

ook so te leef en dat hulle deur dit te doen, die Verlosser kan ontmoet. 

Gebed: Hemelse Vader, mag die lig van U Evangelie in die wêreld skyn. Gee dat ons deur beide 

woord en daad van U hemelse genade getuig. In die Naam van Jesus, ons Verlosser, bid ons 

dit. Amen 

[Neville Turley www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-02-04] 

 

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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