
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za
Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor of die vrouediens nog nodig is n.a.v. die 
opname wat tans deur die gemeente gedoen word. (As jy nog nie die vraelys voltooi 
het nie, kontak die kerkkantoor en maak dadelik so)

Kortpad
Wat die vrouediens vir jou beteken of kan beteken?
Lees wat Libeth Fourie hieroor te sê het by 
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Bediening%20aan%20vrouelidmate 

Verskriklik, vreeslik lekker vir ‘n vreeslike goeie doel
Wat? Kerrie-en-rys, hamburgers en pannekoek             
Waar? Maalruimte by die kombuis
Wanneer? Vrydag 6 Maart 16:15 – 18:15
Meer inligting http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Fondsinsamelings

Danie Matthee se toer deur die Boland
Ons jeugleraar is terug na 'n suksesvolle toer met die kinderproduksie, Die 
Kaskenades van Vuiluil van Vuuren, deur die Boland.  Kyk watter pret hulle alles 
gehad het by http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug

Padkos  Is jy 'n vriend of vriendin?
Ons lees oor hoe mense mekaar kan ondersteun in die stukkie hierbo oor die 
vrouediens.  Ondersteun ons as gemeentelede en mede Christene mekaar genoeg?
Jy vra hoekom?  Die Bybel antwoord in Prediker 4:9 - 10, 12 
Twee vaar beter as een.  Hulle inspanning kom tot iets. As die een val kan 
die ander hom ophelp. Maar as die een wat val alleen is, is daar niemand om 
hom op te help nie…. Een alleen kan oorweldig word, twee kan saam 
weerstand bied. 'n Driedubbele tou breek nie maklik nie.

Vriendskap maak die lewe ook makliker soos die volgende twee aanhalings vir ons 
aandui. "Moet nooit probeer verduidelik nie - jou vriende verwag dit nie en jou 
vyande sal jou in elk geval nie glo nie." Elbert Hubbard. Abraham Lincoln het ook 
tereg gevra: "Vernietig ek nie my vyande wanneer ek vriende van hulle maak nie?
So hierdie week, maak jou vyande minder en jou vriende meer en daarmee saam sal 
die lewe sommer baie lekkerder raak 

Kubergroete tot volgende keer
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