
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

29 Mei              Klassieke en eietydse dienste  Kleuterkerk in Voortrekkersaal  Kategese 

29 Mei              18:00 Hartklop  

30 Mei              11:00 Disselskap boekie 1-groep begin 

30 Mei              12:45 Gebedsbyeenkoms in gebedskamer 

30 Mei              18:00 Administrasie vergader in gebedskamer 

01 Junie           18:00 Kermisvergadering in konsistorie 

05 Junie           Slegs een diens in kerkgebou. Ds Ferdi sal die nagmaal lei. 

09 Junie           Logos Hope besoek Port Elizabeth 

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. 

 

Preke 

Die teoloog het met sy vinger na die naaste kerkganger gewys en gesê: “Jy is tog die opgestane 

Christus!” Is dit kettery om so te sê? As die opgestane Christus nie in ons leef nie, wat help dit dat ons al 

die bewyse kan bring dat Hy wel 2000 jaar gelede opgestaan het? Wat is dan die betekenis van Sy 
opstanding? 

 

Wat is die kern van die Heilige Gees se bediening? Laat Hy mense in vreemde tale spreek of almal gesond 

word of veroorsaak Hy allerlei vreemde ervarings? Hy kan al hierdie goed doen. Maar die Bybel is glas-

helder duidelik daaroor dat hierdie tipe goed nié die kern van die Heilige Gees se werk is nie. Die Heilige 
Gees bring vir ons bewyse. 
 

Sake vir gebed     

Verskeie persone het ons voorbidding nodig. Os dank die Here vir die geseënde uitreike en bid saam met 

die res van Suid-Afrika vir versoening in ons land. Sake vir Gebed 

 

There4ministries : Nigerië 

In April 2014 het Boko Haram  276 skoolmeisies in Chibok ontvoer. ‘n Paar van hulle het daarin geslaag 

om te ontsnap. Amina se groet  Kom ons bid saam vir hierdie konflik-geteisterde land. Om visueel saam 

te bid. 

 

 

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=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=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html


MTR Smit Kinderoord se huidige behoeftes  

Hulle benodig persone wat ekstra wiskunde klasse kan gee asook rekenaars, lere en ander gereedskap. 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Dis oor 3 weke... ‘n Paar tafels het nog spesifieke items 

nodig. 

Avontuurweek 04 – 08 Julie 2016 

Avontuurweek bied vir ons kinders sowel as vir volwassenes wat betrokke raak daarby, die geleentheid 

om ‘n week van baie avonture en geestelike groei   te beleef. Inskrywings kan nou gedoen word op die 

webwerf www.avontuurweek.co.za  Verskeie items word nog benodig. Verblyf vir 2 dames en 2 mans van 

die Oos-Kaap ACSV  word nog gesoek. 

 

Padkos  Daar’s goeie medisyne beskikbaar vir my godsdienstige geheueverlies  

Matteus 28 vers 20b: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld 

Ek raak vergeetagtig. Laat ek dit reg sê - ek raak vergeetagtig as dit by die Here kom. Ek vergeet gou-

gou van God as die regte lewe elke dag soos klokslag aanbreek. My gebede van vroegoggend verdamp 

soos mis voor die son as ek die jongste nuus hoor. Om nie te praat van al die uitdagings by die werk nie. 

Of al die land se probleme nie. Op verskillende maniere probeer die lewe my oortuig dat my geloof nie in 

die regte lewe tuishoort nie. Daarom is dit my uitdaging om God daagliks raak te sien te midde van al die 

pynkrete en aktiwiteite van die lewe. En om Hom te beleef te midde van my eie vrese en onsekerhede. 

God is orals. Hy is steeds die Here. Hy het nie opgegee op ons of afgetree nie. Hy is nie weg net omdat 

ekself soms aan godsdienstige geheueverlies ly niel Hier aan my kant van die draad moet ek net my 

geestelike geheue vandag weer inoefen. Hoe? Wel, deur te weet: Christus is by ons al die dae tot aan die 

einde van die wêreld (Matteus 28:20). Dit is die beste hemelse medisyne vir ons geestelike 

vergeetagtigheid.  

[Stephan Joubert Goeie Nuus www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-05-29]  
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