13 Oktober 2019
Psalm 30 vers 5

“

Sing tot eer van die Here, julle wat getrou is! Loof Sy heilige Naam.”

Vertoon die e-pos nie korrek nie? Klik hier om die nuusbrief eerder op die internet te lees.

Program vir die Dag

08h30 Eietydse diens in die kerkgebou
09h45 Kategese
10h00 Klassieke diens in die kerkgebou
Die deurdankoffer gaan vir Wêreldsending

Program vir die Week en die vakansie
14 Oktober
15 Oktober
16 Oktober
18 Oktober
19 Oktober

12h45
17h30
19h00
18h00
19h00
18h00
05h00
8h00 –
14h00

Gebedskild in gebedskamer
Musiekbediening
Gemeentebediening
Getuienisbediening
Leef@Kerk
Selleiersopleiding
Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68
Dei Voortrekkers se kermis

Die kommunikamma is van Saterdae op die webwerf beskikbaar.

Nuusbrokkies
Sake vir gebed
Bid vir almal wat betrokke is by Wêreldsending. By wêreldsending ondersteun ons gemeente vir There4
bedieninge, Gospel for Asia en Radio Feba.
Lees asseblief biddend die name van die persone wat ons voorbidding dringend nodig het.
17de Algemene Sinode
Tydens die afgelope week het die 17de Algemene Sinode van die NG Kerk in Boksburg bymekaar gekom.
Kliek hier vir meer inligting.
Kliek hier vir die persverklaring oor selfdegeslagverhoudings.

There4-Bedieninge:
Hierdie week se gebedsversoek is vir Christene in Tunisië:
Bid saam Christene in Tunisië dat hulle te midde van vervolging God se teenwoordigheid sal aanvoel. Baie
verloor hoop omdat hulle onseker is van hul lewenspad vorentoe.
Foto

Verjaarsdae
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae:
13 Oktober
14 Oktober
15 Oktober
16 Oktober
17 Oktober
18 Oktorber
19 Oktober

Leya Pretorius, Heinrich Stapelberg
Shanel Coetzee, Eileen Scholtz en Nina Woithe
Rochelle Bekker, Hans Claassen, Lienkie Kemp,
Paultjie van Heerden en Engela von Mollendorf
Nerine Naudé
Ana Jnsen van Vuuren, Peter Rothman en
Mari van Onselen
Karlien Dreyer, Elani Landman en Roselle Otto
Leandi Claassen, Linda Rossouw en
Christo van der Merwe

Padkos
Skoonheid maak vir die Here ook saak, die regte soort.
Die skrywer van Spreuke 30:18-19 sê daar’s drie, nee vier dinge wat hy nie so mooi verstaan nie. Hy
wonder onder andere hoe ‘n arend in die lug bly, en ook hoe ‘n slang op ‘n rots seil. Ek wonder ook oor ‘n
paar snaakse dinge in die lewe, soos hoekom moet mense stilbly as ‘n tennisspeler afslaan, maar hoekom
raas hulle as sokkerspelers die bal skop. Feit is, die lewe is propvol onverstaanbare dinge. Ons kan nooit
alles verstaan nie. Ons kan die Here ook nie deurgrond nie. Ons moet nie eens probeer nie, want dan het
ons eintlik vir onsself ‘n afgod geskep. ‘n God wat ons hier aan ons kant van die draad volledig kan
verstaan, is ‘n god wat onsself kan beheer en manipuleer. Die lewende God is eindeloos groter en meer as
alles wat ons van Hom weet. Nogtans is Hy nie anders as hoe Hy Homself in sy Woord bekendmaak nie.
Hy is altyd die God van liefde. Hy is altyd die God van genade wat Hom in Christus aan ons openbaar. Die
kruis onderstreep wie God is op ‘n tydlose manier. Die kruis vertel dat God ons red en liefhet
(1 Tessalonisense 1:9-10). [Goeie Nuus deur Stephan Joubert http://www.ekerk.org/]

Kubergroete tot volgende keer
[2019-07-28]

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode om donasies, maandelikse dankoffers, kollekte en
aankope deur middel van SnapScan te betaal. www.getsnapscan.com

