
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

30 Oktober    Tiendemaand dankoffer koeverte .  Kom ons dien saam die Here met ons beste dankbaarheidsbydrae.  

6 November    Gemeente bring en braai 

12 November   Damestee - Wilandi is nie net ’n koekedoor, maar sy kan ook met brode toor! 

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 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

Ons bid hierdie week vir  

Bekeerlinge in Noord-Korea die mees geslote land ter wêreld.  There4Bedieninge 

 

Padlangs: Kry jou prioriteite reg 

Dit is wel ons verantwoordelikheid om te beplan vir wanneer ons nie langer kan werk nie, maar ons moet 

egter onthou dat dit nie saak maak hoe lank ons aftrede gaan duur nie. Dit gaan kort wees in vergelyking 

met die tyd wat ons in die ewigheid gaan deurbring. Kry jou proioriteite reg 

 

Padkos  Laer inkomste, hoër lewenskwaliteit 

Glo jy ook die mite dat jou lewenskwaliteit direk in verband staan met jou inkomste? Hoe hoër jou 

inkomste, hoe hoër is jou lewenskwaliteit? Wel, dis eenvoudig nie waar nie. Geld is nie onbelangrik nie, 

maar geld is definitief nie die regte meetinstrument wanneer die sin van jou lewe voor God op die tafel 

geplaas word nie. ’n Goed geleefde lewe in die Here se teenwoordigheid word gemeet aan jou sorgvryheid 

en geloofsmoed om Hom te vertrou vir jou daaglikse brood. Jou geld moet suurstof wees, nie koolsuurgas 

wat jou laat versmoor nie. Jy mag nie gedurig hieroor bekommer, of alles net op jouself uitmors nie. Leef 

altyd binne jou inkomste. Begroot heel eerste elke maand vir daardie deel wat jy vooruit in diens van God 

en tot seën van minderbevoorregtes gaan weggee, en hou daarby. Verras jouself deur gedurig op onbe- 

plande maniere iets weg te gee. Leef vrygewig. Leef ruim in terme van die weggee van jou tyd, energie, 

sente en omgee. Wees ’n seën vir ander. Dan sal God op verrassende maniere die hemele bokant jou 

oopmaak. Dan sal jy om elke hoek en draai Sy guns en omgee ervaar.  

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

   

  

kubergroete tot volgende keer 
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