
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad         Belangrike Datums 

15 Mei              Klassieke en Eietydse diens 

16 Mei              09:30 Biduur by KKU 

16 Mei              12:45 Gebedsbyeenkoms in gebedskamer 

16 Mei              19:00 Getuienis Diensterrein vergader in gebedskamer 

17 Mei              11:00 Diens by Stella Londt 

17 Mei              19:00 ICU by Gazanialaan 15 

18 Mei              Jeug Diensterrein vergadering 

21 Mei              Louisa Meyburgh Tee met Koos van der Merwe 

28 Mei              PE-Noord basaar 

16 Junie           Kermis 2016 

04 – 08 Jul       Avontuurweek 

28 – 31 Okt      ViA se Vrouekamp 

 

Saam op pad vir Christus 
 

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. 

 

Pinkster 2016 

Ons dank die Heer vir ‘n baie inspirerende pinksterreeks. Ons bid dat die Heilige Gees ons elkeen meer 

gehoorsaam en gewillig sal maak om Sy wil te doen.  “Ek gaan iets nuuts doen” was die tema van dr Nic 

Grobler, ‘n passievolle beeldhouer en teoloog. DVD’s  kan bestel word by die kerkkantoor. Meer inligting is 

ook beskikbaar by  https://www.youtube.com/watch?v=Yi8kq8nUd0g 

 

Sake vir gebed 

Alec Lahoud, Cobus Lane en Tannie Chambers is die afgelope week oorlede. Meegevoel aan die families. 

Verskeie persone wat sukkel met hul gesondheid het ons voorbidding dat God hul sal versterk , nodig. 

Dank God vir die jeug wat die Here dien en bid vir diegene wat nog nie hul lewens oopgemaak het vir die 

Gees vanGod nie. Sake vir Gebed 

 

There4-bedieninge: ‘n Gebedsversoek 

Toe die gelowiges haar vra, hoekom sy besluit het om kerk toe te kom, was haar antwoord: “Die groep wat 

sopas ons hotel besoek het, is anders as die ander gaste.  Mag dit ons aanspoor  om in liefde uit te reik na 

almal in ons area van invloed.  Om visueel saam te bid 

 

Kermis 2016 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/15%20Mei%202016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yi8kq8nUd0g
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


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. Die 

witolifanttafel  kan doen met ‘n verskeidenheid items wat in onbruik verval het. Nuutste konvenorslys 

 

Teken in op e-Kerkbode 

Kommunikasie in die NGK het 'n groot voorwaartse stap geneem met die bekendstelling van e-Kerkbode. 

Lidmate kan inteken op weeklikse nuus van die Kerk  by www.kerkbode.co.za.  [Grens.Pos – No 13 – 21 April 2016] 

 

Avontuurweek 04 – 08 Julie 2016 

Inskrywings kan nou gedoen word op die webwerf www.avontuurweek.co.za . Verskeie items word nog 

benodig.  

 

Padkos  'n Belofte en 'n waarskuwing  

2 Kronieke 7 vers 14:  (As) my volk oor wie my Naam uitgeroep is, berou toon en bid en vra na 

My wil en terugdraai van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe 

en hulle land laat herstel.  

Toe die pragtige tempel sowel as sy paleis tot die jong Koning Salomo se bevrediging voltooi was, het die 

Here aan hom verskyn met bogenoemde  belofte wat verbind was aan ‘n waarskuwing: indien Salomo 

wegdraai van God se voorskrifte en gebooie, sal God Israel wegdryf uit die land wat Hy aan hulle gegee 

het en die tempel sal weggevee word (2 Kronieke 7:19-21). Salomo se bewind was die goue era van die 

koninkryk van Israel, maar in sigself het dit die kiem van vernietiging gedra. Sy baie buitelandse vrouens 

het 'n negatiewe invloed op sy geloof gehad:  hy het die Here sy God nie meer met soveel toewyding 

gedien soos sy pa nie. Sy rykdom was ongekend, maar tog moes sy onderdane baie belasting betaal. Sy 

seun Rehabeam het  die belastinglas nog groter gemaak. Israel het gerebelleer. Vier honderd jaar na die 

tempel gebou is, het die Babiloniërs Jerusalem binnegeval. Die stad is van al sy rykdom beroof. Baie 

mense is doodgemaak en ander is as slawe weggevoer. Salomo se tempel is geheel en al verwoes. 

  

Hierin is 'n les vir ons almal. Ons kan nie met God speel nie. Indien ons Sy beloftes ons eie wil maak, 

moet ons nie nalaat om Sy bevele te gehoorsaam nie. Die Heilige Gees sal ons wys hoe om dit te doen. 

  

Gebed: Hemelse Vader, vergewe ons ons baie sondes en gee aan ons 'n gees van 

gehoorsaamheid. In die Naam van Jesus bid ons dit. Amen 

[Aangehaal uit: Neville Turley www.versndag.co.za] 

 

 kubergroete tot volgende keer 
[2016-05-15]  
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Konvenors%202016%20Kermis.pdf
http://www.kerkbode.co.za/
http://www.avontuurweek.co.za/

