
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

06 – 08 Mei        ViA se naweek van verskeie kreatiewe geleenthede 

08 Mei               Slegs klassieke erediens. Dankoffer vir Pionierskool vir Blindes 

08 Mei                Kleuterkerk Kategese Hartklop 

09 Mei                Gebedsbyeenkoms in gebedskamer 

09 – 12 Mei        Pinksterreeks 2016 gelei deur Dr Nic Grobler 

21 Mei                Louisa Meyburgh Tee met Koos van der Merwe 

28 Mei                PE-Noord basaar 

16 Junie             Kermis 2016 

04 – 04 Jul         Avontuurweek 

28 – 31 Okt        ViA se Vrouekamp 

 

Saam op pad vir Christus 

Pinkster 2016 Tema: ‘Kyk, Ek gaan iets nuuts doen’ 

Gebed: Psalm 42 vers 2: Soos ‘n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek 

dors na God – na die lewende God. 

 

Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Te midde van ons daaglikse swaarkry en beproewings kan ons vashou aan die wonderlike waarheid dat 

ons vreemdelinge in ‘n wêreld is wat net ons tydelike adres is. Ons hoop is op die onverganklike erfenis 

wat nie stukkend of verlore sal raak nie, want God bewaar dit vir ons. Christene leef loflewens 

 

Sake vir gebed 

Ons dank die Here dat Janine en haar span veilig terug is en vir ‘n geseënde Mighty Men Konferensie. 

Ons bid vir ‘n geseënde Pinksterreeks.  Sake vir Gebed 

 

There4-Bedieninge: Nigerië 

Die verwoesting wat Boko Haram saai, maak veral Christen-vroue vreesbevange . Die goeie nuus is dat van 

die grootste aantal Moslem-bekeerlinge ter wêreld ook hier woon. Bid vir die beskerming van die Christene 

en vir wysheid vir die sendelinge wat hier werksaam is. Om visueel saam te bid 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Help asseblief met die verkoop van die kaartjies vir die 

prystrekking. Ekstra boekies is by die kerkkantoor beskikbaar. Die vleistafel benodig vriesplek tot die 

kermis. Dames kan Donderdae van 09:00 tot 12:00 kom help met handwerk vir die kontreitafel. Nuutste 

konvenorslys 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/24%20Januarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Konvenors%202016%20Kermis.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Konvenors%202016%20Kermis.pdf


 

Aksie België vir Christus  

Ds Ferdi Gouws het versoek om einde Junie 2016 af te tree. Die kerkraad sal die amptelike  proses  

verder hanteer. 

 

Kom loof die Here vir nuwe belangstellendes en mense wat Jesus gekies het as gevolg van Aksie 3:16 en 

PrayforBelgium. Kom bid saam vir verskeie persone en sake. Gebedsversoeke Mei 2016 

Lees die reaksie  van die sendelinge na die skokkende gebeure in Brussel en kyk na die prente wat op die 

strate geverf is. Nuusflitse Mei 2016 

 

Padkos  Putte is vir water bedoel, nie vir mense nie  

Psalm 94 vers 18 en 19: Toe ek gedink het my voete gly, het U troue liefde my regop gehou, 

Here. Toe ek met baie onrus gesit hetin my binneste sit, het U vertroosting my tot rus gebring.   

Ken jy ook daardie donkertes wat soms ’n mens se hart oorneem? Weet jy ook van diep val? Is dit tans 

ver-val tyd in jou lewe? Is een of ander donker put jou adres op die oomblik? Hoor dan dat donker putte 

nie goeie plekke is om in vasgevang te wees nie. Putte is vir water bedoel, nie vir jou nie. God staan 

gelukkig ook nie eenkant wanneer hooploosheid jou vanuit alle kante omsirkel nie. Hy is die Here wat 

Homself ook in die donker laat ken. Hy haal graag mense uit sulke hooplose putte. Hy was hulle 

silwerskoon en gee vir hulle ’n splinternuwe kleed. Christus is juis die Eenman soekgeselskap van God hier 

op aarde wat aanhou soek totdat Hy put-bewoners opspoor. Dan dra Hy sulke moeë drenkelinge veilig 

terug na God se kudde toe. Gryp vandag Sy reddingshand vas wat ook na jou toe uitgesteek word. O ja, 

soek ook die hulp van ’n goeie terapeut of gelowige vriend op. Moenie jou laste alleen dra nie. God het 

ook ander mense rondom jou gegee om jou in by te staan en op jou voete te help.   

[Stephan Joubert Goeie Nuus www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-05-08]  
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc

