
 
                               

 

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  

Dis altyd goed om jou volgende ekspedisie te beplan, maar dis ook nodig om die 
volgende vraag te beantwoord: 

Waarom en Waarmee moet ons Woeker en Woel  hierdie tyd van die jaar? 
 

Kortpad   Belangrike Datums 
18 November:  Ervare Jongmense se afsluitingsete. 
18 November:  Kerkraadsvergadering  

22 November:  Junior- en Senior-kategese afsluiting 

22 November:  Belydenisklas afsluitingstee  

05 Desember:  Musiekaand met ‘n verskil 

 
Saam op pad vir Christus  

Kraggakamma reik DV weer uit na  België in 2010: kontak dadelik vir Ds Ferdi 

Gouws of Marie Szewzyk as jy wil [of moet] saamgaan. Meer hier. 
 

Fernglen Buurtwag bedank die dame wat ‘n maandelikse bydrae gee en soek 
steeds vrywilligers om te patrolleer.  Vir meer inligting kontak gerus vir  Corrie Meyer 
079 171 0712/3. 

 

Baie sterkte aan alle leerders en studente met die finale eksamens! Hoe kan die 

jongspan besig gehou word as die skool gesluit het? Bybelversie se geheime kode. 
Lees ook daar meer oor God se geheime kode en die middelste versie in die Bybel. 
 

Padkos    Haastige Harte 

Mense met gejaagde harte kom net nooit tot rus nie. Haastige harte se eienaars jaag 
van een dag na die ander. Nooit is daar tyd vir stilsit en niksdoen nie. Daar's altyd 
nog 'n vergadering om by te woon, of nog 'n dringende afspraak wat wag. Daar's nie 
tyd vir onbenullige dinge nie. En vir God? Ja, miskien wanneer daar 'n gaping in 
Haastige Hart-mense se oorvol dagboeke is, sal hulle 'n vinnige kniebuiging in die 
rigting van die Here maak. Maar dan ook net wanneer dit iewers inpas! Haastige 
Hart-mense reël en reguleer alles in hulle lewens haarfyn volgens hulle dagboek-
skedules. Hulle frustrasie loop omtrent oor as die verkeer onverwags opdam, of as 
mense ongenooid by hulle opdaag. As jy Haastige Hart-siekte het, dan moet jy 
dadelik 'n hartoorplanting kry. Dan moet jy die Here vra om jou tot stilstand te bring 
voordat jy jouself doodjaag. Vir wat is jy so haastig? Net sodat mense kan sê jy's toe 
vinnig dood ook? Die Here vra dat jy Hom vertrou om 'n Vader vir jou te wees wat 
voorsien in al jou behoeftes (Matteus 6:25-33). Glo dit, dan kan jy rustiger slaap én 



minder leef asof alles van jouself afhang. [Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert 
www.ekerk.co.za]  

 

Kubergroete tot volgende keer. 
 
 
 

 

                       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


