
Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma ––––    padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir padkos vir almal wat saam op pad is vir 

ChristusChristusChristusChristus    

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Sinode 2012. 

 

Kortpad       Belangrike Datums   

04 Junie     Sinodesitting begin 

09 Junie     Basaar by Louisa Meyburgh 

11 Junie     Senior Burgers kuier saam by Floraland 

16 Junie     ViA: ontbyt saam met Lindie Strydom [Van Eeden] 

24 Junie     Skoolverlaterskampe begin 

 

Saam op pad vir Christus:   

Skoolverlaterskampe 2012:  Die brosjure en inskrywingsvorm vir die skoolverlaterskamp op 

Zuurberg is nou beskikbaar. 

Bestellings vir Dordrecht Vleis moet asseblief nie later nie as 23 Julie 2012 geplaas word.  

Lees en oordink al die Temas van Pinkster 2012.   

Kraggakamma is al vir amper 11 jaar die ‘stuurgemeente’ van Ferdi en Ronel. Nuusbrief. 

Dis nou ons verantwoordelikheid om stukkende straatligte en slaggate te rapporteer. 

Sinode 2012: Dit is duidelik dat die sinode 'n toekomsgerigte en koninkryksgerigte 

uitkoms nastreef. Hoe werk besluitneming op Sinode 2012? Gesprekke gee perspektief op 

Sinode: luister na 4 gesprekke tussen Danie Mouton en Chris van Wyk. [Gesprekke is doelbewus 

kort gehou vir persone met stadiger internetkonneksies].  Sinode Gesprekke  [Uit: Grens.Pos 

Nr 17  - 24 Mei 2012] 

Grens.Pos: Kommunikasie wat grense oorsteek.  Teken in op hierdie e-nuusbrief: 

danie@ngkok.co.za 

Jerry Seinfeld skep geluk deur rooi X’e op ‘n almanak te maak. 

 

Padkos: Moenie 'n dwaas wees nie [Lukas 12 vers 18 tot 21]  

Die ambisieuse dwaas: Jesus het die gelykenis van die ryk man vertel wat gesê het: “Ek sal my 
skure afbreek en groter bou” Hy was ooglopend 'n goeie sakeman en beplanner. Maar toe sê hy: 
“Dan sal ek vir myself sê: 'Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met 
werk: eet, drink en leef lekker.” Maar God het vir hom gesê: “Jou dwaas. Vannag nog sal jou 
lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy bymekaargemaak het?” So gaan dit met 
hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.” (Hierdie man het vir 'n tyd 
beplan, maar nie vir die ewigheid nie. Hy het aan homself gedink, maar nie aan God nie. Hy het 
aandag aan sy liggaam gegee, maar nie aan sy siel nie. Daar word bereken dat die gemiddelde 
liggaam genoeg fosfor bevat om agthonderdduisend vuurhoutjiekoppe te maak, genoeg suiker 
vir sestig suikerblokkies, genoeg sout om twintig lepels te vul, en genoeg yster om 'n sak 
spykers te vervaardig. Die res is stof en water. As jy die deel wat net vir sewentig of tagtig jaar 
gaan leef, pamperlang en beskerm, terwyl jy die deel afskeep wat vir altyd in die hemel of die 
hel gaan woon, sê God jy's 'n dwaas. Hierdie man het vir homself gesê hy het 'baie jare' maar 
God het gesê: “Vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word.” Besef jy nie dat 'n ongeluk, 'n 
verstopte aar, 'n dwaalkoeël, 'n vliegtuig met enjinprobleme of 'n dronkbestuurder jou in 'n 
oogwink kan laat sterf nie? Word wakker! Die kwessie is nie of jy sal doodgaan nie, maar 
wanneer? Is jy reg om voor God te staan? 
 
Sielskos: Handelinge 24-26; Markus 9:1-13; Psalms 62; Spreuke 11:15. 
 
[Bob en Debby Gass  www.radiokansel.co.za  Ingestuur deur Sarie Harmse]                
 

kubergroete  tot volgende keer 
[03.06.2012]  


