
 
                               

 
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za 

 

Kom kuberkuier saam met ons in die kerk se tuin en luister ‘n slag na die lied van die 

voëls en vergeet van die gejaag van die lewes.  

 

Kyk ook onder getuienisaksie vir een van ons Belgiese vriende wat voorbidding vra.  
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Getuienisaksie 

 

 

Kortpad 

Belangrike datums:   

7 November : Ons volgende opwindende fondsinsameling is ‘n Bolandse aand.    Hou die 

Kommunikamma en kuberkamma dop vir meer inligting hieroor. 

14 Novemver:  VIA of die Vroue In Aksie, hou hul opwindende 

jaarafsluitingsfunksie, ‘n oggendtee, in die kerksaal. Groot pret word beloof. 

R40.00 

5 Desember:  Die Jeffreysbaai Mannekoor en ander gaskunstenaars tree die aand 
om 7.30 in die kerksaal op. Kaartjies is R65.00 en sluit verversings in.    

Lees ook meer hieroor op die weeklikse afkondigings wat op die webblad beskikbaar 

is onder kommunikamma. 

Saam op pad vir Christus 

 
Leer hierdie week meer oor die Kragga Kamma tuin en wie almal daar betrokke is.  

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Tuinbou  

 

Kyk ook sommer watter inheemse boom of struik sal lekker groei en dalk ook in jou 

huistuin aard. 

 

Padkos:  
 

Nie deur die klankgrens nie (Vergelyk Pred 1) 



Tyd is geld. Daar's nie tyd vir rondsit en niksdoen nie. So dink vele mense. Geen wonder 

nie dat ons al opgeskeep sit met woorde soos 'tydsbestuur' en 'effektiewe 

tydsbenutting'. Ja, ons moet deesdae selfs al leer om tyd te spaar om meer effektief te 

wees! Daar het jy dit: ons is tyd-verslaafdes! Ons jaag gedurig buite die spoedgrens na 

elke nuwe opdrag en bestemming toe in die hoop dat ons iewers twee of drie minute sal 

spaar. Net om dadelik weer van daardie "gespaarde tyd" te vergeet as ons gespanne en 

moeg by die volgende destinasie of taak aangekom het. 

 Nee, ons spaar nie regtig tyd nie. Ons jaag maar net ons hartklop op en laai vragte vol 

stres op ons skouers deur ons daaglikse gejaag agter die lewe se stofstorms en hande 

vol wind aan. Die Here het ons nie aanmekaar gesit om so te leef nie. Dis nie deel van 

sy plan dat ons daagliks deur die klankgrens moet probeer leef nie. Ons is gemaak vir 

verhoudings. Hiervoor het ons tyd nodig — stilstaan-tyd, handevat-tyd. Wel, het jy ooit 

tyd hiervoor? Het jy die moed om jou klankgrens-gedrewe leefstyl na loopspoed af te 

skaal sodat jy weer vir God en ander kan beleef?  

http://www.ekerk.co.za/kernkrag_nuusbrief/ 

 
 

Kubergroete tot volgende keer. 
 


