9 Februarie 2020
Prediker4 vers 12 (NLV)

“Iemand kan die een aanval, maar die twee kan weerstand bied. ’n Driedubbele tou breek
nie maklik nie”

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
09h45 Kategese Kompasklasse
10h00 Klassieke Diens
Die deurdankoffer gaan vir Sinodaal – Vrouebediening

Program vir die Week
10 tot 12
Februarie
13 Februarie

19h00

Week van Gebed

18h00

14 Februarie
18 Februarie

05h00
18h30

Aand van Genade vir die Finalejaars van
2019
Mannebyeekms te Lilylaan 68
Vroue Afskop in die saal

Die kommunikamma is van Saterdae op die webwerf beskikbaar.

Nuusbrokkies
Sake vir gebed

Lees asseblief biddend die name van die persone wat ons voorbidding dringend nodig het.
There4-Bedieninge
Christen-bekeerlinge in Afghanistan ondervind sterk druk van hul geliefdes. Bid saam vir moed en
beskerming vir hierdie gelowiges wat in die geheim hul geloof moet uitleef. Foto

Verjaarsdae
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae:
9 Februarie
10 Februarie
11 Februarie
12 Februarie
13 Februarie
14 Februarie
15 Februarie

Hoppie Hiscock, Heidi Nothnagel, Hester Taljaard,
Amalia van der Westhuizen en Ansie van Graan
Marnus Winter
Willem Jans van Rensburg em Craig van Rooyen
Janno Agenbag, Waldo Orban, Triscka Stapelberg en
Ruaan van der Merwe
Lienke de Lange en Gallie Steenkamp
Albert Nienaber, Elsabe Roets, Lisa-Nicole Scholtz,
Karin-Louise Smit, Karlien van Wyk en Hardus Viljoen
Rozaan Coetzer en Beth van Niekerk

Padkos
Hou op om ’n lafaard met ’n gewete te wees
Een van die moeilikste dinge in die lewe is om te erken dat jy ’n lafaard is. Wag, daar’s nog iets erger - dit
is om weet jy is ’n lafaard met ’n gewete. Jy weet dinge loop verkeerd, maar jy bly stil. Jy sien mense
word benadeel, maar jy doen niks. ’n Vriend of vriendin maak droog. ’n Familielid is die pad byster. Mense
by die werk is oneerlik. Maar jy kyk anderpad. Jy keer net vir jou eie paaltjies. Jy dink aan jou eie
reputasie. Gelukkig is daar hemelse genade beskikbaar vir lafaards met ’n gewete. God se vergifnis is
genoeg vir elkeen wat dit oorkom. Hy gee om vir ons met al ons niksdoen en agterbaksheid. Nogtans gee
Sy genade nie aan nie aan ons ’n lisensie om saam met Kain in Genesis 4 te sê ons is nie ons broer se
oppasser nie. Integriteit is om oor en oor te kies vir die Here se pad. Dit is om te praat as onreg wen. Dit
is om God se geregtigheid te doen. As Jesus se mense is ons nie bang om ons hande vuil te maak met die
seer en die swaar van ander nie. Of om op te staan vir wat reg is nie.
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert http://www.ekerk.org/]

Kubergroete tot volgende keer

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

