
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

13 September  Oos-Kaap Kinderkoor tree op tydens klassieke diens 

13 September  Kategese uitreik 

13 September  Kooroefening by Honeysucklelaan 18 

13 September  Hartklop 

14 September  Gebedsgeleentheid in gebedskamer 

15 September  ICU Standing firm 

16 September  18:00 Administrasie diensterrein 

17 September  Fonteinvriende besoek Addo 

18 – 20 Sept   Daniël Konferensie by PE Hoogland 

30 September 19:00  - 21:00 Gemeentebeplanningsgeleentheid by die kerkgebou 

01 Oktober     19:00 Die Klaagliedere van Ds Tienie Benadé by Hoërskool Framesby 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke 

Spin jy jouself toe in jou eie behoeftes en gaan die lewe vir jou net om jouself? Wanneer jy in geloof 

toelaat dat die Here en die Heilige Gees jou lewe oopbreek, verander jou kokon-lewe in ‘n pragtige 

skoenlapper-bestaan. Is jy 'n papie of 'n skoenlapper? 

 

Belangrike beplanningsgeleentheid 

Daar is uitdagings in ons gemeente wat ons dringende aandag verdien.  Almal se insette is nodig rondom 

vrae soos byvoorbeeld: Pas Kraggakamma se bedieningstyl by ons gemeente-grootte? Hoe behoort die 

uitdaging van swak erediensbywoning en onbetrokke lidmate aangespreek te word? Almal is welkom by 

die beplanningsgeleentheid 30 September 2015 
 

Sake vir gebed 

Kerkraad: Daar is nou al lank vakatures vir 4 ouderlinge en 1 diaken op die kerkraad. Bid hieroor en 

kontak die kerkkantoor, indien die Here jou roep. 

Tweede leraar: Aansoeke sluit 25 September. Daar het al 23 kandidate aansoek gedoen. Indien jy ‘n 

voorstel wil maak of op die pre-advies wil dien, kontak die kerkkantoor. 

 

Avontuurweek by Kleinskool 

Daar word nog fondse en helpers benodig vir die Avontuurweek by Kleinskool. Kontak Francois Maritz 

indien jy ‘n helper wil wees. Donasies kan by die kerkkantoor inbetaal word. 

 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/21%20Junie%202015.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2015/Communitas%20Gemeente%20Vraelys.pdf


 
Statistieke: Christene ly vir hulle geloof 

Elke maand word 322 Christene doodgemaak en  214 kerke en Christen-eiendomme vernietig. Lees meer 

op www.opendoorsusa.org/christian-persecution  
 

Padkos  Jou een wens  

1 Konings 3 vers 7 tot 9: Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, 

maar ek is nog jonk en onervare.. Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek U volk reg sal 

regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer! 

As jy een wens kan kry, wat sal dit wees? 'n Honderd miljoen rand? Vir die Bokke om die Wêreldbeker te 

wen? Of dat 'n familielid wat aan kanker ly, gesond moet word? 

Salomo vra nie dat die Israeliete na hom moet luister  of dat die Here sy vyande moet laat verdwyn nie. 

Hy vra vir wysheid. Let ook daarop dat nog voor hy sy wens uitspreek, noem hy dat God aan Dawid trou 

bewys het en nou ook aan hom. Salomo vra vir meer as net baie kennis; hy vra vir insig. En hy wil dit in 

sy hart hê, nie net in sy verstand nie. Die antieke Hebreeuse woord wat hier met insig vertaal word 

beteken letterlik "hoor". Salomo vra vir 'n hart wat sal luister, een wat na God sal luister.  In Efesiërs 1:18 

bid Paulus en vra iets soortgelyks vir Christene: "Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan 

weet watter hoop Sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die 

gelowiges bestem het." Wanneer ons tot God bid, waarvoor vra ons? Dink ons aan Hom as 'n soort genie 

wat ons grootste wense sal vervul? Of soek ons eerder krag van God en vra Hom om ons te vorm sodat 

ons die werk waarvoor Hy ons geroep het, vir Hom kan doen?  

Gebed: Here, vergewe my al die kere wat ek my eie begeertes eerste stel, en dan vir U kwaad 

word omdat ek dit nie ontvang nie. Skenk aan my die krag om die dissipel te word wat U wil hê 

ek moet wees sodat ek kan werk aan die uitbreiding van U koninkryk. Amen 

[Xanthe Hancox www.versndag.co.za] 
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