
 
                               

 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za 

 

Kom kuberkuier saam met ons gemeente se jeug 
[www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug] 
 oftewel diegene wat die leiers van die toekoms is.  

Ps. 119:9 Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon Hou? Deur hom te hou aan U woord! 

Kortpad 

17 Oktober : Ons volgende opwindende fondsinsameling is ‘n potjiekos-aand 
[http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma] 

Saam op pad vir Christus 

 
Kyk wie is betrokke by die jeug 
[http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug]  en kontak hulle sommer 

nou al om te help met die kategese in 2010 

 

 

Padkos: Leef met 'n doel  2 Tim 4: 7 en 8 

  
Ek het die voorreg om van Maandae tot Vrydae in 'n dagblad 'n klein rubriek genaamd Goeie 

Nuus te skryf. Daarin het 'n ruk gelede die verhaal van Ernie vertel. Mag ek dit weer deel: Ernie 

is deur goeie Amerikaanse vriende van my betrek by 'n jeugbediening by hulle kerk. Hier was 

Ernie volstoom betrokke tot en met sy dood in sy negentigerjare. Ernie se werk by die kerk se 

jeugbediening was om telkens die skottelgoedwasser vol te pak wanneer hulle op Woensdae vir 

jongmense in hulle gemeenskap 'n feesmaal voorgesit het. 
  
Op 'n dag het Ernie vir my vriende vertel dat hy die vorige nag vir die Here gevra het om hom 

maar te kom haal. Hy was reeds doof in beide ore en kon nie meer die verlange na sy oorlede 

vrou uitstaan nie. Maar toe dink hy skielik aan al die jongmense wat hy ongesiens dien en 
wonder wie die skottelgoedwasser sou inpak en uitpak nadat hulle op Woensdae saamgekuier 

het. Net daar het Ernie gekies om met 'n nuwe ywer aan te hou leef. Dit het hy gedoen tot aan 
die einde van sy lewe. Ernie het geweet dat as die resies verby is, dan sou Christus hom daar 

inwag met die oorwinningskroon in Sy hand .Daarom kon hy nie ophou leef en ophou hardloop 

voordat die wedren verby is nie. 
  



Net soos Ernie is ons, jy en ek, deur God geroep om met 'n doel te leef, maak nie saak hoe jonk 

of oud ons is nie. Terloops, het jy jou lewensdoel al ontdek? Nog belangriker: Leef jy dit? 
(Stephan Joubert  www.e-kerk.co.za) 
 
Kubergroete tot volgende keer. 
 


