
 
                               

 
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  

Kom kuberkuier saam met ons in die kerk se tuin en leer meer van die 
Witstinkhoutboom.   
 

Kortpad   Belangrike Datums 
31 Januarie       Gr 8 en Gr 9-katkisante se ouers vergader in die konsistorie. 
01 Februarie     Verskeie diensterreine vergader gedurende die week. 
17 Februarie     Kerkraadsvergadering 
12 Maart            Kermis begin. 

25 September  ABC-uitreik na België begin. Meer hier  
 
Saam op pad  

Dr Leon Steenkamp bedien gedurende die eerste week van Februarie Tuis-Nagmale 
aan lidmate wat nie eredienste kan bywoon nie. 

Ons jeugleiers het ‘n nuwe visie geformuleer met betrekking tot die jeugbediening: 
TIBA en Kategese word vanjaar geïntegreer. 

Daar is dagstukkies en pitkos op ons Jeugblad  oor byvoorbeeld: uitgaan, selfbeeld, 
familie en vriende. Besoek ook Facebook. 
Ons webwerfbediening is dankbaar om die eredienste op skrif en op cd’s 
beskikbaar te kan stel. Die geskrewe teks bevat soms slegs hooftrekke en lidmate is 

welkom om die leraars te kontak oor die preke. Gedurende die Week van Gebed was 
die tema: Die Genadejaar van die Here.  
Kom ons dink weer oor: Fokus op: Stilte, God, God se Woord, Medegelowiges, Die 
Wêreld, God se Werking en My Persoonlike Reaksie. 
 

Padkos:  Staar na Gevaar of Bewe van Blydskap  

Jesaja 55 vers 1 en 2: “Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs 

ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet..”  

Hulle sê een van die grootste gevare wat die moderne samelewing in die oog  staar 

is ons eindelose verbruikersmentaliteit. Te veel mense is soos bodemlose putte wat 

gedurig die een behoefte na die ander moet bevredig...  sommer vandag nog. Môre 

is veels te laat, want môre is daar al weer 'n nuwe CD, selfoon, motor of kledingstuk 

wat bekom moet word. Tragies dat die oorvloed van dinge op die ou end die 

belangrikste maatstaf  vir sukses in ons dag geword het. Maar die vraag bly steeds: 

Wanneer is genoeg genoeg? Mens kan tog net in een stel klere op 'n slag rondlooop, 

of in een motor ry. Is verbruikers se lewens regtig vol vrede wanneer hulle al die 



regte dinge op hulle naam het? Nee, want ek vermoed hulle drink steeds by die 

verkeerde put. Dis net brakwater wat hier uitborrel. Lewende water is elders te vind 

— daar by Jesus se lewende put. Sy soort water gee vir altyd lewe. [Uit Kernkrag: 
Gevaar deur Stephan Joubert www.ekerk.co.za ] 

Jesaja 60 vers 1 tot 5 a: “Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir 
jou lig gebring.. jy sal bewe van blydskap.” 
Wat sal jou laat bewe van blydskap? Nuwe dinge vir die nuwe jaar? Om die Here te 
dien in 2010? Goeie gesondheid? Waardevolle werk? Verkwikkende vakansie? Oulike 
ouers? Vinnige voertuig? Geestelike groei? Volgens Jesaja sal ons bewe van blydskap 
as ons lewe in die lig  in die teenwoordigheid van God. Hierdie lig moet nie net in ons 
skyn nie, maar ook deur ons. [Uit Preke: Bewe van Blydskap deur dr Leon Steenkamp] 
 
Kubergroete tot volgende keer.            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


