
 
 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Wie en Wat en Hoe van Musiekbediening Diensterrein 
 

Kortpad   Belangrike Datums 

09 Junie Bekendstelling van Diensterreine:  

                      Kerkgebou: Musiekbediening  Saal: Media 

09 Junie        Gemeentebraai  

10 Junie       Senior Burgers Uitstappie na Seaview 

13 - 16 Jun  Johnny Louw en sy span: hoe leef ‘n “nuwe mens” 

16 Junie       Gesamentlike erediens met Johnny Louw 

23 Junie       Skolliekampe begin 

21 Julie        Geleentheid om die vraag: Wat is God se droom vir Kraggakamma? te beantwoord 

 

Saam op pad vir Christus 

Johnny Louw en sy span besoek P.E. van 13 tot 16 Junie 2013 

Kom sit saam met Johnny Louw, Jacques Malan en Antoinette Visser by die voet van die kruis  en leer hoe 

leef ‘n “nuwe mens”.  

 

Preke 

Ek moet eers toelaat dat die Here my voete was, voordat ek ander se voete kan was. Nederigheid.  

 

Aksie België vir Christus 

Ons kan elke dag in ons gebede dink oor en bid vir ABC. Gebedsversoeke Junie 2013. 

Kom kry ‘n les in Vlaams terwyl jy lees van die verskillende lande wat betrokke is by die BEZ. Nuusflitse 

 

Vadersdag 16 Junie 2013 

Waar om te begin? God het jou nie in die duister gelaat wat dit betref nie. Hy het ‘n uitgebreide handleiding 

wat presies beskryf hoe om jou kind te koester, te ontwikkel en groot te maak, daar gestel. Pa’s wat kinders 

met selfvertroue bou.   

Kobus van der Vyver deel met ons wat sy seun, wat toe in Graad 4 was, vir hom op vadersdag gegee het.  

Aan die beste Pa.  

Die akroniem Father laat ‘n mens besef watter belangrike persoon ‘n pa vir sy kinders is. 

Pa, as jy wil hê jou kinders moet ‘n verhouding met hulle kinders hê, moet jy nóú iets daaraan doen.   

Wees 'n  Een-Korintiërs-Een-Vers-Elf-Pa. 

Die sogenaamde manswêreld is nie meer wat dit tien jaar terug was nie. Pa-wees is egter steeds ‘n 

hoeksteen waarop baie kinders ‘n beeld van hulle hemelse Vader bou. Al dink sommige tienermeisies Pa’s is 

outyds, is daar nie ‘n beter tyd as nou om ‘n pa te wees wat ‘n verskil maak nie. Lees die resensies van 

hierdie inspirerende boeke. 
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Mannegroep 
In ons kultuur is die dood 'n onderwerp wat dikwels vermy word of iets waaroor daar met somberheid 

gepraat word. Selfs Christene vermy dit deur vae, hol metafore. Maar God se Woord maak die dood duidelik 

en nie-dreigend vir diegene wat op Christus vertrou. Wanneer 'n gelowige sterf... 

 

ViA: Hoe lyk my geliefde se brein?  

“Ek het jou gesê jy gaan spyt wees as jy dit mis,  maar gelukkig was jy  “dáár”!  Kom kyk wie almal was 

inderdaad “dáár”!  Liesl Schoonwinkel. 

 

Musiekbediening: Jeug band 

Die Jeug band wil ‘n platform skep vir jong volwassenes om hul Godgegewe talente te gebruik maar ook ‘n 

bediening wees wat ander mense dien en bedien. Daar is  'n plekkie vir almal  - van muso’s tot die ouens 

wat klank en data doen. Die foto's is ‘n bewys daavan. 

 

Padkos  Dankbaarheid - dit is aansteeklik! 

1 Tessalonisense 5 vers 18:   Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in 
Christus Jesus van julle verwag.               
Die outeur Barbara Johnson se senuwees was uitgerafel; sy was laat, en op die bus op pad werk toe moes sy 
staan. Sy was vinnig besig om moedeloos te word toe 'n vrolike stem voor in die bus aankondig: "Mooi dag, 
nè?" Sy kon nie die man sien nie, maar het na sy beskrywing van die omgewing geluister. Toe Johnson van 
die bus afklim, het sy die spreker vlugtig gesien: 'n gewone man met 'n donker bril en 'n wit stok! Paulus het 
gesê: "Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God... van julle verwag." Ons dank God nie vir 
die beproewinge nie, ons dank Hom tydens hulle. 'n Bybelonderwyser sê: "Watter krisis daar ook al in jou 
lewe is, God het seker gemaak dat jy dit kan verduur voordat dit gebeur het. Ander het presies dieselfde 
deurgemaak as dit waardeur jy is en het die situasie oorwin. Met elke versoeking het God belowe om '... die 
uitkoms [te] gee, sodat julle dit kan weerstaan.' (1 Kor. 10:13). Beproewinge en 'ontsnappingsroetes' is 
onafskeidbaar. Maar die duiwel wil nie hê dat jy dit moet weet nie, en elke keer as jy deur 'n toets gaan, 
vertel hy vir jou daar is geen manier daaruit nie. Ek het lank gelede geleer dat as die duiwel aanhou om druk 

op my te plaas, dit altyd 'n aanduiding is dat die 'uitweg' binnekort geopenbaar gaan word. Ons moet doen 
wat God sê. 'Verbly julle!' Onthou, '... die blydskap wat die Here gee, sal julle krag wees!' (Neh. 8:10). As jy 
Sy vreugde het, gee dit jou krag vir die reis." 
 
Sielskos: Rig 12-15; Mark. 11:1-11; Ps 97; Spr. 13:9-10 
 
[Woord vir Vandag www.radiokansel.co.za  - ingestuur deur Sarie Harmse]   
     

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-06-09] 
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