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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor die Getuienisaksie van ons gemeente.

Kortpad
Skoolverlaterskampe word gehou van 28 Junie tot 05 Julie 2009. Die kampe is 
baie  duur,  maar  die  Jeugkommissie  het  fondse beskikbaar  gestel  sodat  al  ons 
skoolverlaters hierdie belangrike kampe kan beleef.   Inskrywingsvorm

Die CMR gaan 4 projekte vir kinders aanbied om te verhoed dat hulle by kriminele 
aktiwiteite betrokke raak. Kom ons neem hande en wys vir hierdie kinders Jesus se 
liefde in aksie. Meer hier

Seminaar 31 Julie tot 2 Augustus:  Ouerskap wat werk  Ouerpaartjies, enkelouers, 
voor-tieners en tieners sal baat vind hierby.
     
Saam op pad vir Christus  
Die Groot Opdrag is nie net aan pastors of sendingkommissies gegee nie, maar aan 
elke volgeling van Jesus. Die droom van Kraggakamma se getuienisaksie is dus om 
al hoe meer mense te betrek by hierdie enigste taak wat Jesus aan  ons opgedra het 
na Sy opstanding uit die dood. Vriende van die getuienisaksie     
 
Padkos : Jou missie
Matteus 28:19 – 20  Jesus het gesê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak 
die mense my dissipels..

Jy is die enigste Christen wat sommige mense ooit mag ontmoet, en jou missie is om 
hulle van Jesus te vertel. Hou op om verskonings uit te dink en dink aan kreatiewe 
maniere om jou missie uit te voer. Hou op klein dink. Die eerste stap na globale 
denke is om vir spesifieke lande te begin bid. Kry ‘n wêreldkaart en bid vir volke by 
die naam. Kyk na die nuus met “Groot Opdrag-oë”. As jy soos Jesus wil wees, moet 
jy besorg wees oor die dinge wat vir Hom die belangrikste is: jy moet ‘n hart vir die 
hele wêreld hê!  Die Groot Opdrag is  jou  opdrag, en om jou deel te doen, is die 
geheim van ‘n lewe vol betekenis. Wat laat jy toe om in die pad van jou missie te 
staan?  Wat weerhou jou daarvan om ‘n wêreldklas-Christen te wees? [ Die Doelgerigte 
Lewe Joernaal deur Rick Warren]
Gaan - na die ander/die wat anders is

Kubergroete tot volgende keer.
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