
Kuberkamma – padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 

Ons droom vir 2013: Kraggakamma is ‘n Lig wat die glans van God se liefde versprei. 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor waar daar Christenvriende gemaak kan word. 

 

Kortpad              Belangrike Datums  

22 – 24 Feb     Senior Jeugkamp 

27 Februarie    Vroue Wêreldbiddag 

01 Maart          Plek van Hoofskedel  

03 Maart          Fliekaand: The Woodcarver  

26 – 28 April   Karoo Mighty Men Conference 

 

Saam op pad vir Christus 
Wie is die Here en wie is ons as kerk van die Here? Ds MG se intreepreek 

 

Watter tipe denker is jy? Realistiese Ronel, Versigtige Frieda, Lana Lysies of Prettige Petro?  

 

Kom ons gaan letterlik saam op pad  vir Christus deur bydraes [te kus en te keur] te gee aan die 

ACVV, Kleinskool Créche, MTR Smit Kinderoord, PE Noord se winkel, Huis Louisa Meyburgh, ens. 

 

Nuwe Selgroepe: jong werkendes, studente, getroudes, senior burgers, groep olv Dr Kobus 

Prinsloo. Skakel Willie Botha 082 447 2173. Terugvoer en inligting oor Kleingroepbediening. 

 

Soms hoor ons nie vir God nie, omdat Hy fluister. God's Voice  

 

Vallende sneeuvlokkies en ‘n e-pos uit Suid-Afrika versterk vir Jacques. Brief vir Mannegroep 

 

Almal is welkom om ‘n koppie tee na die oggend-eredienste te kom drink. Teebeurte  

 

Mans, vrouens en kinders is welkom by lofprysingsdiens saam met Willie Joubert. 

 

Padkos:  Maak 'n sukses van jou lewe 

Psalm 119 v 18: Maak my oë oop dat ek die kragtige werking van U wet ervaar. 

Om 'n sukses van jou lewe te maak, moet jy die volgende in gedagte hou:  

1) Weier om tevrede te wees met gister se prestasies. Paulus het sy prestasies gevier, maar sy 

fokus was steeds op wat God vir sy toekoms beplan het: "... ek maak my los van wat agter is en 

strek my uit na wat voor is." (Filippense 3:13 NV).  

2) Weier om rond te sit en wag vir môre se geleenthede. Tussen die groot dinge wat ons nie kan 

doen nie, en die klein dinge wat ons nie sal doen nie, loop ons die gevaar om niks te doen nie. 

Die wêreld is meer geseënd deur die wat dinge gedoen kry as deur die wat net praat oor dinge 

wat gedoen moet word.  

3) Weier om toe te laat dat die plek waar jy begin het, bepaal waar jy gaan eindig. George 

Washington Carver was in menige pleeghuise toe hy 'n kind was, totdat hy na bewering deur 
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Maria Watkins, 'n wasvrou, in haar huis ingeneem is. Sy het hom aan Jesus voorgestel. Maria 

het 'n invloed op sy lewe gehad en George het weer 'n invloed op die wêreld gehad. Hy staan 

bekend as die vader van moderne landboukunde en is gekrediteer met meer as 300 verskillende 

uitvindsels. 'n Besondere eienskap van die man is dat, ten spyte van die feit dat hy benadeel 

was, hy nooit bitter geraak het nie. In plaas daarvan het hy elke oggend in sy laboratorium 

gebid: "Maak my oë oop..." Hoe kan God nie iemand met so 'n gesindheid seën nie? 

Sielskos: Num. 14-15; Matt 12:1-14; Ps 107:23-32; Spr. 3:25-26 

[www.radiokansel.co.za Ingestuur deur Jacques Whittle] 

 

Efesiërs 1 vers 18 tot 20: Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet 

watter hoop Sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy 

vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot Sy krag is wat Hy uitoefen in ons 

wat glo.  

 

kubergroete  tot volgende keer 
[24. 02.13] 

 

 


