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Kom kuberklets en kuberkoukus oor  ons selgemeente. 
 
Kortpad   Belangrike Datums 

07 Maart          Aflegging van Belydenis van Geloof :  aansoeke goedgekeur deur die 
kerkraad. 

07 Maart          ‘n Geleentheid om die Here voluit te loof en prys tydens Jam Bash . 
12 - 13 Maart  Waar wil jy inskakel?   Kermis: kies ‘n letter van die alfabet: Advertensie, 
Boereworsrolle, Donasie, Kuns-uitstalling, Pannekoeke, 
                     Speletjies, Vetkoek. 
26 – 28 Maart  OBED-produksies nooi ons gemeente om ‘n vennoot te word. 
 
Saam op pad vir Christus  

Jeugaksie 2010 se visie: Om tussen 80 en 100 jongmense op ‘n weeklikse basis te bereik 

met ‘n aksie waar jongmense geestelik kan groei en God beter kan leer ken. 
Wat is ons kerkmense se boodskap aan die wêreld as ons uit die kerk stap na die erediens 

op Kersdag en Paasfees?  Ons mag en moet ook kerk wees Tussen Kersfees en Paasfees en 
net op Kersdag en tydens Paasfees nie. 

België ABC Uitreik  Ons besoek en hulp beteken baie vir die gelowiges daar en dis ook ‘n 

goeie geleentheid om geestelik te groei.  
 
Padkos: God het gedroom oor jou! 
Matteus 13 vers 44: Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat 

wat in ‘n saailand onder die grond lê. As iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en 

omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie 

land. 

God droom groot. Hy droom van ‘n nuwe wêreld waarin Sy wil sëevier. Hy droom van: ‘n 
samelewing waar haat tweede kom en onreg verloor, armes genoeg kos het om te eet en 
eensames versorg word, mense veilig en in liefde met mekaar saamleef en van Sy 
koninkryk wat soos ‘n veldbrand oor die aarde versprei en biljoene mense wat voor Jesus 
buig. Hy droom van mense wat hierdie skat in die saailand ontdek, soos Jesus in Matteus 
13 vertel, en alles laat staan om dit in die hande te kry. 
 
God droom nuwe drome. En die goeie nuus – jy het ‘n plekkie in God se drome. Hy het jou 
raakgesien toe Hy groot gedroom het oor mense en Sy skepping. Hy wil jou gebruik om Sy 
drome waar te maak. Jy moet onverwyld aanmeld vir diens. Hy sal sorg vir die res. Die 
drie-enige Heer sal jou gebruik  deur strome lewende water uit jou binneste te laat stroom. 



Hy sal jou gebruik om die lewens van ander rondom jou aan te raak. Hy sal Sy drome 
vlerke gee in jou lewe. Nou toe, waarvoor wag jy? 
[Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert  www.kernkrag.co.za ] 

Kubergroete tot volgende keer.       


