
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 

met die jeug deur ’n gediggie vir Jesus te skryf. 
 

Kortpad   Belangrike Datums     
04 Augustus   Kerkraadsvergadering. 
15 Augustus    Ouerskapkursus begin. Kontak Danie Matthee vir meer inligting.  
29 Augustus   JAM BASH  Kom “Praise and Worship” saam met die ‘band’ Kerugma. 
 
LET WEL:        Belydenisklaskamp is UITGESTEL weens te veel sport verpligtinge. 
 
Saam op pad vir Christus 

Augustus se Dagstukkies vir die Jeug is nou beskikbaar op die jeugwebwerf. Gaan ‘google’ 

gerus Poppekas en kyk wie is op bladsy 1 [onder]! 

Baie welkom aan almal wat onlangs ingeteken het op kuberkamma. Stuur gerus bydraes om 

op ons eie webwerf te plaas. Kom ons gebruik die tegnologie op ‘n verantwoordelike 

manier tot Sy eer. Digitale revolusie 
Kyk ons met ‘n “Christelike oog” of ‘n “besigheidsoog” na ons lewens? Die Heilge Gees soek 

mense wat sonder kompromieë vir Jesus eerste stel.  
Veritas leer lidmate vaardighede om die Bybel effektief te verstaan en uit te leef in die 
alledaagse lewe. 
 
Padkos : Verbreed jou Visie  Jeremia 29 vers 11:  
Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek 
wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! 
Jare gelede het die koning van Saoedi-Arabië ‘n beroemde gholfspeler genooi om ‘n 
toernooi daar te kom speel. Die koning het sy private straler na die VSA gestuur om hom 
te gaan haal.  Hulle het ‘n hele paar dae lank gholf gespeel en lekker gekuier.  Toe die 
gholfspeler weer vertrek, het die koning hom gevra:  “Ek wil graag vir jou ‘n geskenk gee, 
omdat jy die hele pad hierheen gekom het en dit so ‘n spesiale tyd gemaak het.  Sê net 
wat jy wil hê. Wat kan ek vir jou gee?” Die beleefde gholfspeler het geantwoord: “Ag nee, 
moenie vir my iets gee nie.  U was ‘n wonderlike gasheer.  Ek het heerlik gekuier.  Ek kan 
niks meer vra nie.” Die koning het egter daarop aangedring om vir hom iets te gee as ‘n 
aangename herinnering van sy besoek. Die gholfspeler het geantwoord: “Baie dankie dan.  
Ek versamel gholfstokke.  Hoekom gee u nie vir my ‘n gholfstok nie?” 
 
Op pad terug huis toe kon hy nie help om te wonder watter soort stok die koning vir hom 
sou gee nie.  Sou dit dalk ‘n setyster van soliede goud met sy naam daarop gegraveer of ‘n 
sandyster wat met diamante en juwele ingelê is, wees?   Per slot van sake sou dit ‘n 
geskenk van die koning van Saoedi-Arabië met al sy olierykdom wees.  
 
Die gholfspeler het elke dag die pos dopgehou om te sien of sy gholfstok al gekom het.  
Uiteindelik het hy  ‘n geregistreerde brief van die koning van Saoedi-Arabië gekry. Waar is 
my gholfstok dan? Het hy gewonder.  Hy het die koevert oopgemaak en tot sy verbasing 
die titel-akte van ‘n 200 hektaar-gholfbaan in Amerika daaruit gehaal. 
 
Partykeer dink konings anders as ek en jy.  Onthou:  ons dien die Koning van alle konings.  
Ons dien God die Allerhoogste en Sy wens vir jou is soveel groter en beter as wat jy jou 
ooit kan voorstel.  Dis tyd om jou visie te verbreed! 
(Uit: 7 Stappe om jou volle potensiaal te bereik deur Joel Osteen) 

 
Kubergroete tot volgende keer.       


