
 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor GOD is die fontein van liefde. 
Kortpad Belangrike datums 

12 Maart 18:00 Bestuursraadvergadering 
15 Maart 07:30 Bybelgenootskap van Suid-Afrika se Jaarlikse Vrugtemark  
16 Maart 11:00 Kategese kuier en kenmekaar vir almal by Westview Spesiale Skool se lapa 1 
21 Maart Menseregtedag 

21-23 Maart #Imagine - Twee reuse tienerkampe in Pretoria en in die Wes-Kaap aangebied.  
4-6 April Happening 
6-8 Junie Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Ek en jy leef in ‘n  onvolmaakte wêreld. Ons beleef die donker van onseker en bang wees. Maar dit is God 
se wêreld. Hoor wat Hy vir jou as Sy kind kom sê as Hy vir jou in sy arms toevou: “Moenie bang wees 
nie. Ek het jou lief. Ek is by jou, altyd en oral. Jy is myne. Alles is oukei.”  
 

Mannegroep 

Bybelse meditasie, gebed, vas en studie is die temas wat tydens ‘n 4 weke  geestelike toerustingsprogram 
op weeksaande vir mans en vrouens aangebied gaan word.  
Hoe lees ek my Bybel? Hoe verstaan ek God se boodskap? 
 

België – ABC: Nuusbrief. 

 
Kermis:  Baie dankie aan almal wat hulleself beskikbaar gestel het as  konvenors.  

Opwindende fondsinsameling:  ons gaan kaartjies verkoop met ‘n baie maklike vragie wat die 
deelnemer moet beantwoord. Almal  wat reg antwoord, kom in aanmerking vir ‘n prystrekking waar baie 
groot en aantreklike pryse gewen kan word.  Pryse soos rekenaars ens is reeds beskikbaar. Verkoping van 
die kaartjies sal op die laatste vroeg in Mei begin en die trekking sal op die Kermisdag plaasvind.   

Enigiemand wat pryse wil skenk of by die poging betrokke wil raak, kontak asseblief vir Christo vd Merwe: 
072 132 2851 of  abletrac@iafrica.com.   
 
Padlangs 

Rouchelle Liedemann besef hulle het net R20 in die huis. Moet sy elektrisiteit of ‘n brood koop?   
Dank God vir deurbrake wat jy nog nie beleef het nie. 

 

Padkos  Nabyheid 

Lukas 10 vers 29: Maar die wetgeleerde wou himself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my 

naaste?” 

“Just because I told you my story, does not invite you to be a part of it,” sê die karakter van Jack 

Nicholson in die film: The Bucket List. Die evangelie kies egter vir ’n teenoorgestelde roete. Nabyheid 
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beteken vir Jesus altyd ook verantwoordelikheid. As navolger van Jesus kan jy nie anderpad kyk as mense 

rondom jou ly nie. Jy leef ook op die pad na Jerigo toe, op daardie einste pad waarop die Samaritaan 

homself bevind het van wie Jesus in Lukas 10 vertel. Hierdie verhaal onderstreep dat ons nie kan beplan 

wanneer of hoe ons ’n naaste vir ander wil wees nie. Ons het nie die “luukse” om vooraf te kyk of dit inpas 

by ons besige programme nie. Ons kan nie ons naaste-wees iewers op ’n “gepaste tyd” in ons dagboeke 

skeduleer nie. Dit gebeur onverwags en onbepland. Al wat ons moet doen, is om elke dag met die liefde 

van die Here te leef. Dan sal ons weet dat ons nooit aan die anderkant van die pad kan verbystap nie. Die 

Here se liefde sal ons die straat laat oorsteek na daardie plekke waar Hy Hom oor mense in nood ontferm. 

[Stephan Joubert Kernkrag www.ekerk.org.za]   

 

kubergroete tot volgende keer 
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