
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kortpad       Belangrike Datums 

15 November  Biddag vir reën landwyd 

16 November  Biduur in gebedskamer 

17 November  Fonteinvriende se kersete by Humewood hotel 

22 November  09:00 Klassieke en Eietydse diens. Dan Kategese afsluiting. 

22 November 18:00 Gesamentlike kerssangdiens in die kerkgebou 

22 November  Skenk kontant of nie-bederfbare produkte vir kospakkies vir MTR Smit Kinderoord 

27 November  Kleinskool kerspartytjie: 500 ‘cup cakes’ en 12 kospakkies vir werkers benodig 

25 November  Kerkraadsvergadering is ook beroepingsvergadering 

29 November  Informele kerssangdiens 

29 November  Hartklop afsluiting 

01 Desember  Informele saamkuier met, onder andere, demonstrasies oor kersversierings  

05 Desember  Seyisi se gemeentebasaar 

09 Desember   MTR Smit se sport-ontbyt  

 

Saam op pad vir Christus 

 

CMR Kersete ‘n feestelike geleentheid 

Kraggakamma se Fonteinvriende, ‘n vreed(t)same groep, was goed verteenwoordig by die CMR Stadwyd 

se Kersete  vir  seniors van verskillende gemeentes en denominasies.  

 

Padlangs : Die Pad Vorentoe 

Ons neem soms  onbesonne en ondeurdagte besluite.   Ons moet nooit vergeet dat ons besluite nie net 'n 

impak op ons[self] het nie, maar ook op diegene naby ons. Gelukkig hoef Christene nie haastige besluite 

te neem nie; die Here het ons nie alleen gelaat om alles op ons eie te hanteer nie.  

  

 

Padkos   

Werk is 'n gawe  

Prediker 2 vers 24 en 25:  Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder 

al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God 

is. Wie kan eet, wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?  

Werk is 'n opdrag van God. As gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid het God gesê dat hulle (en 

ook ons) hulle lewe lank hard sou moes werk om 'n bestaan te kan maak. En tog ervaar die mens vreugde 

in arbeid as 'n gawe van God. Alles wat ons ontvang en geniet, is 'n gawe uit die hand van God. Prediker 

5:18 - 19 leer ons verder dat werk blydskap bring: "God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat 
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hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. 

So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur, so vol is hy van die blydskap wat God gee." Volgens 

Deuteronomium 8:10 is werk  'n gawe van God waarvoor ons dankbaar moet wees. "Telkens wanneer jy 

genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat Hy aan jou gegee het.” 

Jesus self leer ons egter in Matteus 6 :33 oor die belangrikste werk waarvoor ons hier op aarde is: "Nee, 

beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie 

dinge gee."  Werk is 'n gawe,  nie 'n straf nie. 

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir die gawe van werk. Here, gee ook dat my dagtaak nie so 

belangrik word dat ek vergeet om my eers vir U koninkryk te beywer en om U wil te soek nie. 

Amen 
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