
 

 

Hebreërs 13 vers 16 

Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie,  

want dit is die offers wat vir God aanneemlik is 

 

Spreuke 11 vers 27 

Wie die goeie nastreef, kan goedkeuring verwag 

Wie op die kwaad uit is, kry dit 

 

Kortpad   Deurdankoffer vir There4-Bedieninge 

11 November  08h30 Eietydse diens   Kleuterkerk 

11 November  09h45 Kategese 

11 November  10h00 Klassieke diens  Bevestiging van kerkraadslede 

11 November      Teebeurt: Pronkertjies 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 11 November 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. 

 

Kerkalmanakke 2019 

Persone wat die almanakke in die  ou muurhang-formaat vir 2019 wil hê, moet asseblief hul besonderhede 

op die lys in die voorportaal skryf. Slegs hierdie persone sal dan hierdie formaat-almanakke ontvang. Vir 

die res van die gemeente sal die kleiner boekie-formaat van 2018 gedruk word.  

 

Tiendemaand dankoffer  

Die inkomste beloop nou R181 856.00. Ons het begroot vir R213 000.00. Bydraes is steeds welkom.  
 

MTR Smit Huis No 8 se kerstafel 

ViA wil graag Vrydag die 16de November 'n besonderse aand maak vir Huis No 8 se inwoners deur hulle by 

‘n mooi kerstafel te laat aansit. ViA gee ook aan elke dogter ‘n koopbewys. Almal is welkom om betrokke 

te raak en om te kom saamkuier. Kontak Linda by 082 402 4396. 

 

Sake vir gebed 

Ons dank die Here vir die lieflike reën en die ViA-dames se heerlike tee vir die bo-sestigers. Lees asseblief 
biddend die name van die persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons voorbidding dringend 

nodig het.  
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There4-Bedieninge: Internasionale Dag van Gebed vir die Vervolgde kerk 

Bid saam dat  hulle Christus nie sal verloën wanneer hulle swaar lyding ondervind nie, Jesus Sy koninkryk 

in hulle lande sal bou, ongeag die koste en dat hulle vyande (die vervolgers) tot redding in Christus sal 

kom. Foto 

 

Aksie België vir Christus: gebedsversoeke 

Ons dank die Here vir die Bybel Expo’s wat in Lummen en Hoogstraten gehou is en vir die groei in Binche-

gemeente. Voorbidding vir verskeie sake word gevra in die Gebedsversoeke vir November 2018 

 

Padkos  Bereken jou keuse 

As jy leef vir ander mense se erkenning, gaan jy God S’n iewers langs die pad verloor. Jesus het in 

Matteus 10 vers 32 tot 33 gesê dat jy ‘n doelbewuste keuse moet maak wie se erkenning jy die graagste 

in jou lewe wil hê: God S’n of mense s’n! Hoor weer: jy moet ’n doelbewuste keuse hieroor maak. Jy kan 

nie God en mense s’n tegelyk hê nie! Dink vir ’n oomblik aan die voordele wat mense jou bied. Baie van 

hulle dra jou net vir ‘n kort rukkie op die hande. Dan’s dit alles oor en verby. Môre teen hierdie tyd is jy 

gister se ou nuus in baie mense se lewens! Onthou egter dat wanneer God op die regte maniere van jou 

lewe kennis neem, dit vir jou ‘n ewige plek aan Sy voete besorg. Boonop gaan God sorg dat al die hare op 

jou kop van nou af elke dag getel word! Hy stoot nooit Sy mense eenkant toe nie -  nie hier nie en ook nie 

anderkant die doodlyn nie! Kies opnuut om te leef vir God se goedkeuring. Leef by uitstek vir ’n Gehoor 

van Een. Dan leef jy wys en reg.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-11-11] 

 

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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