
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor ons Dankfees  
 

Kortpad   Belangrike Datums 

26 Oktober        Kerksaal: Curriebeker finaal. Daarna bring-en-braai 

27 Oktober        07:00 biduur: danksegging 

27 Oktober        Gesamentlike diens: Dankfees: Kraggakamma 40 jaar en gemeente-ete 

03 November    Normale eredienste en kategese 

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens en kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

 

Saam op pad vir Christus 

Groeteboodskappe 

Kraggakamma se vorige leraars  kyk terug oor 40 jaar en roep dan uit: “O, Heer my God, hoe groot is U!” 

Hul groeteboodskappe  wens ons 'n vreugdevolle feesnaweek toe en krag om Sy grootheid meer en meer uit te 

basuin, terwyl Hy ons elke dag omvou met Sy liefde en vrede. 

“Die gelowiges van Kraggakamma behoort aan Jesus. Mag Kraggakamma se krag nooit kamma wees nie!” 

 

Geskiedenis van ons gemeente 

Wat eers net 'n gedagte - 'n droom - was, het later op papier begin gestalte kry, gevolg deur 'n volwaardige 

skaalmodel en uiteindelik 'n geboude kerkkompleks! 

 

Kanselklede 

Daar is 18 maande lank gewerk aan ons besonderse  kanselklede.  Die storie agter die storie van ons kanselklede. 

 

Muur van Herinnering 

“Ek is  die opstanding en die lewe.   Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook"  

Kraggakamma Arboretum 

Ons inheemse tuin het ‘n toekenning ontvang  en kan selfs ‘n toeriste besienswaardigheid word. 

 

Afrikaanse Bybelvertaling  

Die werk het in 2006 begin en die projek toon bestendige vordering. 'n Aantal boeke is reeds op die webwerf 

www.nuwekerkbybel.co.za beskikbaar vir kommentaar.  Baie gelowiges sal 'n Bybel wat so na moontlik aan die 

bronteks is, maar steeds in goeie verstaanbare Afrikaans is, ontvang. 

 

Padkos Leef in die Gees 

Galasiërs 5 vers 16 en 25: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit 

swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons 

gedrag bepaal. 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=geskiedenis
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kanselklede
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=muur
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Tuinbou
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Getuienisaksie


Om met God in pas te wees, sal beteken dat jy gewillig moet wees om die beheer van jou lewe aan die 

Heilige Gees oor te gee. Net dan sal jy daarin kan slaag om nie aan jou sondige natuur toe te gee en te 

lewe soos jý wil nie. Iemand wat deur die Gees lewe, laat die Gees toe om hom daagliks te lei, so ’n 

persoon luister na én gehoorsaam die stem van die Gees in sy lewe. “Om in die Gees te leef,  is om op die 

rand van ’n wonder te leef,” skryf dr Coenie Burger. 

 

Word jóú leefstyl al deur die Heilige Gees bepaal? Daar is ’n baie maklike toets wat jy kan doen om dit uit 

te vind. Indien dit van jou waar is, sal die vrug van die Gees in jou lewe raakgesien kan word. In Galasiërs 

5:22-23 gee Paulus vir die gemeente in Galasië ’n lys hiervan. Gaan lees hierdie lys noukeurig en vra jou 

dan af of God se liefde, vreugde en vrede in jou lewe gesien kan word; of jy geduldig, vriendelik, 

goedhartig, getrou, nederig, en selfbeheerd teenoor álle mense optree. As daar nog dele van die vrug in 

jou eie lewe kortkom, vra dat God hierdie eienskappe vir jou sal gee, sodat almal sal kan sien dat jóú lewe 

deur die Heilige Gees bestuur word. 

 

Gebed: Heilige Gees, ek wil van vandag af graag my hele lewe onder U bestuur plaas. Wys vir 

my watter eienskappe ek nog kortkom. Amen 

 
[Nina Smit www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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