
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Lente en die Biddag vir Dowes  
 

Kortpad   Belangrike Datums 

05 September Patmos se Jubelfees begin 

06 September Merryvale se Lentedans 

14 September ViA se Lente-tee met Lizette Murray 

17 September Human Hearts Foundation se gholfdag 

11 – 12 Okt Global Leadership Summit  

25 Oktober Kraggakamma Kerslig Kontreimark 

 

Saam op pad vir Christus 

Lente 

Ons mag die Here vra om dit ook in ons geestelike lewe te laat lente word. Gee my nuwe lewe! 

Mag Kraggakamma geseën wees met so ‘n  L E N T E! 

Dit mag nie gebeur dat ons nie kennis neem van die lente nie. Vier lente met hart en hand. 

Joffie Janse van Rensburg het in 1940 sy Lentedroom in ‘n gedig beskryf. 

Is die Here nie ‘n bietjie oordadig met Sy skepping nie? Kyk na die oorvloed bloeisels, borrelende fonteine 

en die son se oorweldigende lig. Laat my uit U oorvloed leer… 

Ondersteun die nasionale veldtog om Suid-Afrikaanse huwelike toe te rus met die nodige kennis, visie en 

inspirasie om ‘n heel gesin en ‘n gesonde samelewing te vestig. Lenteweek is huweliksweek. 

‘n Bybel vir Dowes 

In Suid-Afrika is 12 gebaretale. Die Engelse Bybel vir Dowes word so vertaal dat die meeste Dowes wat 

hulle onderrig in Engels ontvang, dit sal verstaan, want dit het 'n beperkte woordeskat en baie voetnote 

en illustrasies. 

 

Die Nasionale Instituut vir Dowes se projekte 

Tydens Cycle Telethon 2013 kompeteer spanne dowe amateur-fietsryers en gedurende Dowe-

bewustheidsweek word ‘Kinders van die Stilte’ opgevoer. Lees hoe maklik dit is om die NID te ondersteun. 

 

Preke 

Volgens Jesus is dit baie, baie moeilik vir ons om weg te kom van sonde. Maar waarom sal ons ver bly van 

sonde as ons in elk geval uit genade gered word?  Kap eerder jou regterhand af. 

 

Om swaar te kry ter wille van Jesus is anders as algemene swaarkry. Die uitdaging is om reg op te tree in 

‘n gebroke en sondige wêreld. Is jy bereid om swaar te kry ter wille van Jesus? 
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Wat beteken liefde vir jou vyand vandag? Dit is nie ‘n oorweldigende gevoel vir jou vyand nie en beteken 

ook nie jy moet sy/haar oortredings en dade goedpraat nie.  
 

Human Hearts Foundation 

Daar gaan ook ander aktiwiteite by die gholfdag wees. Kontak Erica Zulch 083 225 5668 vir besprekings 

en meer inligting. Inskryfvorm. 

 

Global Leadership Summit - GLS 

GLS wil die geestelike leiers van ‘n gemeenskap bemagtig – gewone lidmate wie se roeping net so 

belangrik soos die predikante s’n is. Kraggakamma wil GLS as ‘n groep bywoon. Word deel van die 

beweging.  Bevestig jou bespreking by erica@humanhearts.co.za 

 

Padkos  God sal vir jou sorg! 

Deteronomium 31 vers 8: Die Here sal voor jou uit gaan. Hy sal by jou wees.Hy sal jou nie in 

die steek laat nie, jounie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. 

Leef vir vandag, en plaas môre in God se hande. Haal die woorde "wat as" uit jou woordeskat uit. God sal 

altyd een tree voor jou wees. God word nie verniet die "Alfa en Omega" genoem nie. Hy word so genoem 

nie net omdat Hy die beginpunt van jou geestelike reis is nie, maar ook omdat Hy elke tree daarvan 

volgens Sy wil beplan. Hy sê: "Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed 

nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! ... Ek sal julle gebede verhoor... Ek sal julle terugbring 

uit die ballingskap uit." (Jer. 29:11-14). As jy bang is vir wat die toekoms inhou, kyk na die verlede. 

"Geloof sy die Here wat aan Sy volk Israel 'n vaste woonplek gegee het soos Hy beloof het. Nie een van 

die goeie beloftes wat Hy deur Sy dienaar Moses gemaak het, het onvervul gebly nie." (1 Kon 8:56 ). Jy 

sal nooit jou bekommernisse volkome oorwin nie, want net soos swakhede en karakterfoute, laat 

bekommernisse jou nader aan God beweeg en hou hulle jou afhanklik van Hom. Vir 40 jaar lank in die 

woestyn was die Israeliete nooit sonder 'n maaltyd nie. God het daagliks aan hulle voorsien. Hy sal aan 

jou ook voorsien. "Glo in God, en wag; alhoewel Hy talm, kom Hy nooit te laat nie." 

 

Sielskos: Nah 1-3; Luk 9:1-17; Ps 14; Spr. 19:1-4 
[Die Woord vir Vandag  www.radiokansel.co.za. Ingestuur deur Sarie Harmse] 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-09-01] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.humanhearts.co.za/forms/entry%20form.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
mailto:erica@humanhearts.co.za

