
 
                               

 

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Kersfees in ons laaste nuusbrief van die 
jaar. 
 

Kortpad   Belangrike Datums 
Let Wel: Musiekaand met ‘n verskil : Jeffreysbaaise Mannekoor word 
uitgeskuif na 2010.  

09 Desember   Somerkersfees van Obed Produksies vertel die Kersverhaal met 

sang, dans en toneel. 
12 Desember   Fietstoer vanaf PE na Kaapstad ten bate van die  Bybelgenootskap 
vertrek.  
 

Kom leer meer oor die ekonomiese waarde en allerlei gebruike van die Soetdoring in 
ons kerktuin. 

Kry die jongspan hierdie Kersfees betrokke deur middel van webwerf aktiwiteite. 
Kommunikamma: die Kersuitgawe van ons Gemeenteblad is propvol inligting, insig en 
inspirasie. 
 
Saam op pad vir Christus  
Daar is uiteenlopende belewenisse van en perspektiewe oor Kersfees: 

Hoekom stuur ons Kersgroete?  Jesus se groete-boodskap: Hy het na die wêreld 
gekom om Sy liefde vir ons te kom wys. 

As ons verstaan hoe God se hart werk en dit blywende verandering in ons teweeg 
bring, is Kersfees regtig gesëend. 

Hoe kan ons die ware betekenis van Kersfees uitleef? Hendrik se Eenvoudige 
Kersfees. 
Kersfees is ‘n tyd van hartseer en swaarkry vir baie. Vier ons te veel fees?  
Lees weer die Nuusbulletin wat nooit ou nuus kan word nie. Foto's 
“Gedenk ons nog God's mensword daad of het ons lank reeds dit versmaad vir ons 

plesier?”    

Kersfees is .... “ die tyd van die jaar waarna ek heeljaar uitsien.”    
Kersfees by Kleinskool: ‘n kinderpartytjie is ten spyte van die resessie  deur 
besighede moontlik gemaak. 
 
Padkos:  Jesus se groete-boodskap 



Johannes 3 vers 16   
“Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore seun gegee het sodat 
die wêreld gered kan word en nie verlore sal gaan nie.”  

Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word Hy 
Immanuel. Met blye hemelkore wil ons ook juig en sing. Ons Heiland is gebore – dis 
Hy wat redding bring. 
Die Lig kom na die wêreld in Jesus Christus, Heer. Uit liefde vir die mensdom daal Hy 
as dienskneg neer. So lief het God die wêreld, Hy gee vir ons Sy seun – só word Hy 
ons Verlosser, ons Middelaar en Steun. 
Wie glo in Jesus Christus, word nou Sy eiendom. Hy gee die reg tot kindskap aan dié 
wat glo in Hom. Juis daarom juig ons harte opnuut dié Kersfeestyd: Ons Heiland is 
gebore – vertel dit wereldwyd. 
[Liedboek van die kerk, 2001: Lied 353] 
 

Kubergroete tot volgende keer.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


