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Kom kuberkuier saam met ons gemeente se senior lidmate  oftewel ervare jeug. 
Jesaja 46: 4 Ook tot in julle ouderdom is Ek die Here, tot in julle grysheid sal Ek 
julle dra.

Kortpad

19  Junie:  sosaties,  kerrie-vetkoek  en  pannekoek  word  ten  bate  van 
Bybelverspreiding verkoop. Meer hier
20  Junie:  Annelise  Wiid  is  die  gasspreker  by  Louisa  Meyburgh  se 
fondsinsamelingstee. Meer hier

Saam op pad vir Christus
Die winter is hier. Kom ons ondersteun die  Winterhoop Projek  deur oorlewingspakkies 
te help saamstel. 

Padkos:       Een tree op ‘n keer  

Matteus 6 vers 11:  Gee ons vandag ons daaglikse brood..

Ek bewonder daardie mense wie se lewe so netjies uitgesorteer is. Ook diegene wat 
bid en gou-gou 'n antwoord kry. Ek moet ook net byvoeg ek skud my kop in 
verbystering oor hoeveel kerklikes meen gebed is 'n maklike kortpad, 'n "quick-fix" 
en 'n kits-antwoord wat hulle eie verantwoordelikheid om te dink, te soek en te 
worstel in 'n oogwink systap. Hier aan my kant van die draad werk dit nie so maklik 
nie.

Ek vereenselwig my met John Eldredge wat in sy trefferboek Waking the dead skryf 
dat hy ongeveer so twintig helder dae per jaar het waar hy presies weet wat God van 
hom vra. Vir die res voel God se wil vir hom soos om in digte mis te ry. Dalk ken jy 
ook daardie gevoel. Wel, dan sal jy die woorde van Oswald Chambers, daardie 
sendingreus wat miljoene mense se lewe geraak het, waardeer: "I never see my 
way. I never have far-reaching plans." Nou ja, God spesialiseer dalk nie in vyf- of 
tienjaar planne nie. Hy doen dinge meermale een dag op 'n slag, soos wat Eksodus 
16 en die Onse Vader my leer. Kom ons vind sy roete vir vandag, dan leef ons 
minstens vandag op koers!  [Kernkrag inskrywings@ekerk.co.za deur Stephan Joubert]

Kubergroete tot volgende keer.
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