
 Padkos vir almal wat saam op pad is vir Christus 
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor Wie en Wat en Hoe 

van die Eiendomme Diensterrein 

 Belangrike Datums 

21  April           Bekendstelling van Diensterreine:  

                        Kerk:  Eiendomme 

                        Saal:  Administrasie en Diensverhoudinge 

21 April            Belydenis van Geloof 

19 – 21 April    Happening 5 vind plaas 

19 – 24 April Volwasse EE Opleiding 

26 – 28 April Karoo Mighty Men Conference 

29 April            Stof jou drome af! deur Ds Liesel Krause-Wiid by NGK Lorraine 

01 Mei Kermis 2013  

03 – 05 Mei Gesinskamp by Sumcay: God se geheim vir gesonde gesinsverhoudings 

 
Ons is besig om ‘n nuwe baadjie vir NG Kraggakamma se webwerf te ontwerp.  Om dit reg te kry, het ons 

jou mening nodig.  

Om hierdie proses te vergemaklik, het ons saamgestel.  Help ons dus deur 

op die skakel hieronder te klik en die meningsopname te voltooi.  Dit gaan jou nie langer as een minuut 

neem nie. Jou mening is baie belangrik.   

Indien jy ons nog nie vir ons bygestaan het nie gebruik gerus die skakel hieronder om jou mening te lug. 

http://www.surveymonkey.com/s/ZVR5CRY 

As ons in geloof in Hom bly, sal Sy lewenssap deur ons vloei en sal ons lewens baie vrugte dra.  Die 

belangrikste vrug wat ons as lote dra, is liefde.  

Dit wat ons die meeste vrees, is juis dit wat gebeur. Vrese Opdragte Beloftes. 

Tweedehandse skoolskoene vir Kleinskool se kinders kan by die kerkkantoor ingelewer word. Finansiële 

bydraes is ook baie welkom. 

Houbare kos kan in die houers vir CMR se noodspens in die kerk en saal geplaas word. 

Het ky ‘n kettingsaag? Kontak vir Leon Cloete of Elaine Botha om betrokke te raak by die Tuinbou 

Diensterrein. 

 

Hierdie kermis neig al meer om 'n fees eerder as 'n kermis  te word, want daar word al meer verrassings 

en pret beplan. Vir ‘n meer in-diepte-verslag gaan lees gerus die Vorderingsverslag 08 April 2013. 

Kontak die sameroepers vir meer inligting en om uit te vind waar jy jou bydrae kan lewer.  

Kontaknommers is op die Kermislys. 

Die Brekkie-Bun en Middag-ete by die kermis is ‘n spesiale aanbod wat jy nie durf misloop nie. 
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Die hele gesin kan deelneem aan die pretdraf op 01 Mei om 08:00 want die fokus is vir 5km lank net op 

pret. Kaartjies kan vooraf of by die kermis gekoop word. 

Daar is nog plek vir olifantjies op die witolifanttafel. 

Kyk goed na die grondplanne  sodat jy weet waar die verskillende tafels en aktiwiteite gaan wees.

In ’n geestelike niemandsland?  

Psalm 22 vers 2 en 3:  My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp 

roep?  My God, ek roep bedags en U antwoord nie, ook snags, maar ek kry geen rus nie.  

 

Sielstilstand 

Daar kom ’n tyd in elkeen van ons se lewens wanneer jy jou in die niemandsland van die geloof bevind. 

Dit is die tye wanneer dit voel asof daar niks is wat jou kan red uit die verlatenheid van ’n gevoel dat daar 

’n onoorbrugbare afstand bestaan tussen jou en die veilige sekerheid van ’n God wat hoor, ’n God wat sien 

en ’n God wat antwoord. Dit is ’n tyd van die groot stilte. Dis nie net die gevoel van God wat jou nie 

antwoord nie, maar jyself ervaar ’n onvermoë om jou tot God te rig in gebed. Dis nie asof jy ontken dat 

God daar is nie, jy het dit net nie in jou om na hom te roep nie. 

Wanneer dit gebeur, is dit ’n tyd om laag te lê. Dit is nie die tyd om wilde uitsprake te maak oor ’n God 

wat nie daar is nie, of ’n God wat nie omgee nie. Dit is die tyd om te wag met verwagting dat God sal 

antwoord soos wat Hy in die verlede geantwoord het. 

Miskien is dit die tyd om die gallery van moedeloses te besoek en te kyk na die lang ry van gelowiges wat 

gevoel het God is nie meer daar nie: Elija onder die besembos, Job op die ashoop, Dawid in die spelonk op 

vlug, Jesus wat uitroep aan die kruis: “My God, waarom het U my verlaat?”. 

Hierdie stilte voor God is dikwels die teelaarde vir ’n groter begrip van die diepte van jou bestaan en die 

hoogtes van God se genade. Jy sal weer die sagte ruising van God se stem in jou lewe hoor. Jy sal weer 

die versekering hê dat God jou nie vergeet het nie. Jy sal saam met Christus die opstanding tot ’n nuwe 

lewe ervaar. 

Romeine 8 vers 35 en 37:  Wie kan ons van die liefde van Christus skei?….. In al hierdie dinge 

is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet.  

 

Gebed vir vandag Here, wanneer dit winter in my lewe is, stuur U ’n duif op my pad om my aan 

U teenwoordigheid te herinner.  
[Hennie Symington www.versndag.co.za ] 
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