
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

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

06 Junie           30 Dae van gebed vir Moslem-wêreld begin 

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. 

 

Sake vir gebed 

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

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

 

There4-Bedieninge: Egipte  

Ontvoering van Christenmeisies en -vrouens soos Naomi kom dikwels in Egipte voor. Die polisie wend 

geen werklike poging aan om hulle  te vind nie. Om visueel saam te bid en in te tree vir hierdie land, kies 

Prayercast Egypt om na hierdie kort maar aangrypende video te kyk. Nog inligitng by There4-Bedieninge. 

 

Aksie België vir Christus 

Ons dank die Here  vir Sy voorsiening soos bv ‘n plek vir gesamentlike byeenkomste en geestelike groei. 

Ons bid vir die leierskap wat belangrike besluite moet neem. Gebedsversoeke vir Junie 2016. 

Ferdi en Ronel is baie trots op hulle tweede kleinseun. [Foto ].  Daar is soveel verskille tussen die twee 

plekke waar hulle betrokke is, maar ook soveel areas waar daar raakpunte is. Maar vir hulle maak dit nie 

saak of hulle  hier in SA  of in België  is nie! God het sy Seun vir almal kom stuur en Sy droom is dat ons 

almal Jesus sal aanvaar as ons Saligmaker Ferdi en Ronel se Nuusbrief Junie 2016. 

Die kantoor in Randburg, word toegemaak en die administrasie word verskuif, maar nog steeds is Ferdi en 

Ronel  hart en siel betrokke by die nood van België met die  visie om die Woord aan die hele België te bring.  

Nuusflitse Junie 2016. 

 

Ramadaan 2016 

30 Dae van Gebed vir die Moslem-wêreld: die riglyne in hierdie gebedsgids stel ons in staat om op 'n 

effektiewe en gefokusde manier te bid vir Moslems gedurende Ramadaan 2016. Vanaf 06 Junie tot 05 Julie  

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Gebedsversoeke%20Junie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/2016/Nuusflitse%20Junie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php


fokus ons in ons gebede elke dag op ‘n ander land.  Deur te bid, raak ons betrokke by 'n aksie van liefde 

vir die Moslems. Ramadaan 2016 Gebedsfokus 

 

Padkos  Waarheid maak nie seer nie; dit maak gesond  

1 Petrus 2 vers 24b: Deur Sy wonde is julle genees. 

As my eie idee van die waarheid my laat wegloop van ander mense af, dan is my waarheid dalk nie te 

mededeelsaam nie. Of heeltemal in die kol nie. As my eie idee van wat die Bybelse waarheid is myself 

veroordelend of hard maak, dan is dit tyd om die sagte waarheid padlangs te hoor. Wel, hier’s dit: Jesus 

se waarheid maak nie vyande van ander mense nie. Dit skryf nooit mense af wat hiervan verskil nie. Jesus 

se waarheid is altyd uitnodigend. Dit vertel van God se lewende brood en water. Dit getuig van ’n goeie 

Herder wat die enigste pad na God toe is, en van Jesus wat self ook die waarheid is. Sy waarheid is soos 

strome van lewende water wat jou dors les en wat maak dat jy dit met alles in jou wil deel met ander 

mense. Nee, Jesus se waarheid draai nie doekies om nie. Dit speel nie speletjies met die waarheid nie. 

Reg is steeds reg, en verkeerd is steeds verkeerd. Nogtans maak Jesus se waarheid nie seer nie; dit maak 

gesond! Dit is salf vir die wonde; dit is lig in die donker. Jesus se waarheid red en maak heel.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-06-05]  
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