
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad      Belangrike Datums 

01 Junie         Gebedsgeleentheid vir die hele gemeente 

01 Junie         Biduur Kraggakamma Uitspanning 

02 Junie         Diens Stella Londt 

02 Junie         ViA: Dr Riëtte de Lauwere 

02 Junie         Bydraes vir Dahlia Sel se Groenbossies Uitreik 03 Junie by kerkkantoor 

03 Junie         Bestuursvergadering 

01 – 20 Junie Winterhoop Veldtog 

26 Junie         Bless the Nations konferensie begin 

28 Junie         Skoolverlaterskamp by Eersterivier 

06 - 10 Julie   Avontuurkamp 

24 – 26 Julie   ViA Vrouekamp by Assegaai Trails 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Waaroor is jy seker? Dikwels is ons net seker dat ons van niks seker kan wees nie.                                  

Is jy seker dat jy ‘n kind van God is? Is jy seker dat jy hemel toe gaan?  Hoe kry ’n mens sekerheid? Is dit 

’n soort innerlike GEVOEL wat ’n mens moet hê? Maarten Luther het ontdek dat hierdie sekerheid   BUITE 

HOMSELF lê in iets wat méér vas is as wat hyself is. 

 

So dikwels het ons verskonings om nie te getuig nie. “Dis nie nou die tyd nie.” “Die situasie was nie geskik 

nie”  “Ek weet nie wat om te sê nie” of “Wie is ek nou eintlik?” Gelowiges getuig. 

Die NG Kerk het in die afgelope 20 jaar meer as 20% van sy lidmate verloor. Dit gaan op baie plekke 

swaar met die NG Kerk. Ons worstel met “issues.”  Maar die Here hou Sy gemeente deur my en jou as 

Geesgevulde gelowiges instand. Hy maak vir elkeen van ons  medeverantwoordelik vir die toekoms van Sy 

kerk. Die ABC van gemeentewees. 

 

Ons kan nie getuig in ons eie krag, eie geloof en eie mag nie, maar in die mag, heerlikheid en krag van 

die drie-enige God. Daarom moet ons soms wag op God se tyd. Ons moet wag om in te skakel by God se 

seisoene Ek moet wag sodat ek nie op my eie beweeg nie. Ek moet wag om deel te word van God se 

beweging en God se tyd. Programaankondiging vir Sy kerk na hemelvaart     
 

40 Dae van Gebed 

Daar is lidmate wat ‘n behoefte aan dieper geestelike groei het. Ons gemeente het nou ‘n 40 Dae van 

Gebed-periode om te bid vir volharding, eensgesindheid, toewyding aan God vir die pad vorentoe. 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17%20Mei%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke


Liewe Mamma, Ouma, Tannie, Juffrou 

Dr Riette de Lauwere gaan ons Dinsdag 02 Junie kom inlig oor hoe om te hoor wat kinders nie sê nie. 

Stuur solank vrae aan haar: riette@progen.co.za of 076 995 3761. Laat weet Roenel [083 388 5357] of jy 

kan kom sodat daar genoeg popcorn gemaak kan word. 

 

Avontuurweek 06 – 10 Julie 2015 

Alle kinders van 4 jaar tot graad 7 kan nou registreer by www.avontuurweek.co.za   

 

Vrouekamp 24 – 26 Julie 2015 

Skryf so gou as moontlik in vir hierdie kamp by Assegaaitrails. Betaling kan by die kerkkantoor of per 

oorplasing gedoen word. Kontak Sonja Redpath 084 703 2992  sonja.redpath1@gmail.com   

 

Padkos   

Piesang skil 

Juan se ma het hom kleintyd iewers in Suid Amerika geleer dat die regte manier om ’n piesang te skil, is 

om te begin daar waar die vrug aan die tros vas was. Toe gaan studeer hy in die VSA, waar hy agterkom 

dat Amerikaners glad nie weet hoe om piesangs te skil nie. Hulle begin aan die anderkant. Juan het juis op 

’n dag iemand probeer leer om ’n piesang reg te skil, toe sê dié: “You know, it doesn’t really matter that 

much how you peel a banana. All that matters is that you get to the fruit!” Juan sê hierdie opmerking het 

sy lewe verander. Hy het besef daar’s meer as een regte manier om by jou doel uit te kom. Sommige 

mense raak so vasgevang in detail dat hulle die einddoel mis. Ook op die reispad van die geloof gebeur 

dieselfde. Mense fokus op metodes, prosedures en kerklike gebruike, maar vergeet dat die doel van geloof 

is om helder ligte vir Christus te wees. Jy en ek is geroep om Hom en ander mense lief te hê en daar’s 

meer as een manier om dit te doen. Dat ons dit doen, is egter al wat vir God tel.  

[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

   

kubergroete tot volgende keer 
[2015-05-31] 
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