
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za   Kom kuberklets en kuberkoukus Ons 4x4 
Pinkster Avontuur met die  GPSvers: 

Genesis 28 vers 15b: Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek beloof 

het.  

 

Kortpad   Belangrike Datums     
01 Junie        Byeenkoms vir Sendingkommissies en belangstellendes 
10 Junie        Uitreik na Cala begin. 
13 Junie        Skolliekamp by Zuurberg 
20 Junie        Skolliekamp op Jeffreysbaai 
23 Augustus Opleiding deur wêreldbekende Mark de Vries en Andy Root se tema is: Groei 
in Jeug en Familie-bediening. 
 
Saam op pad vir Christus 

Sokker 2010: skakel in by Patmos-gemeente se Straat Evangelisasie of by grootskerm-

geleenthede by NGK  PE Wes. 

Skolliekampe is ‘fun, cool, Xtreme, action’.  

In ‘n sekere sin is ons jeug die kern van ons gemeente en die kerk in die algemeen se 
toekoms. Daarom moet daar baie aandag gegee word aan die leiding wat die jongmense in 
die gemeente ontvang. Gaan lees gerus weer op ons Jeugwebwerf oor: 

Die visie wat tydens die jeugleierskamp geformuleer is, die groot verskeidenheid aktiwiteite 

vir kleuters, die Afrikaanse Kiddi Beat Gospel, die Jeugaksie se facebook  en die 

kontakbesonderhede van ons gemeente se jeugleiers. 
Kom ons streef daarna om met kwaliteit te leef. Lewenskwaliteit  tema-lied deur dr Leon 

Steenkamp. 
 
Padkos :  Vereer die Here deur die skepping te geniet. Lees 1 Timoteus 6 : 11 – 21 

1 Timoteus 6 vers 17b:  Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom 

vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet.  

Jy mag al die dinge in die skepping geniet. Baie mense maak asof godsdiens net uit ’n 
klomp dinge bestaan wat jy nie mag doen nie. Hulle dink godsdiens bestaan net uit 
moenie!, moenie!, moenie! Hulle maak of die gelowige niks mag geniet nie. Hulle sê sodra 
jy iets geniet, sodra iets vir jou lekker is om te doen, dan is dit verkeerd. Dit is nie waar 
nie. God het al die dinge geskep sodat die mens dit kan gebruik en dit kan geniet. Waar die 
probleem begin, is wanneer jy die dinge wat God geskep het, misbruik. God sê: Hy gee 
alles aan die mens om te geniet. Jy moet onthou dat as jy die slegte dinge soek om te 
geniet, dan is dit net die duiwel wat lekker daaroor lag. As jy egter die dinge wat goed en 
mooi is op aarde geniet, dan vereer jy die Naam van die Here wat die dinge vir jou gegee 
het om te geniet. [Uit Slingervel 2006, ingestuur deur Yvette Opperman] 
 

Kubergroete tot volgende keer.       


