
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Kraggakamma Nagmaallied 

Ons vier in Kraggakamma Nagmaal om, Here Jesus, te onthou: 

     U het vir elke mens gesterwe  en in U liefde toegevou. 

 

Kortpad     Belangrike Datums 

19 Februarie   Nagmaal in die klassieke diens. Kleuterkerk. Geen kategese 

19 Februarie   Sinodale dankoffer: Livingstone Hopitaalbediening 

20 Februarie   12h45 – 14h00 Gebedskild in gebedskamer 

20 Februarie   19h00 – 20h30 ViA se afskop 

25 Februarie   Oudisies vir  Maart Malligheid Gemeentekonsert 24 Maart 

03 Maart        19h00 Wêreldbiddag vir vroue: A4 plakkate beskikbaar om geleentheid bekend te maak 

04 Maart        Wêreldbiddag vir mans 

11 Maart        Bybelgenootskap se vrugte- en groentemark 

18-20 Maart   #Imagine Jeffreysbaai 

 

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. 

As ons as gelowiges ’n totale lewensverandering in die rigting van Jesus wil maak soos Saulus, dan moet 

ons besef dat ons emosies en ons rasionele denke beide moet inkoop op die koers van die lewe. Rasionele 

denke alleen sal jou nie deurtrek nie, jy moet ook gemotiveerd voel.   Saulus en Paulus 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding  baie nodig het.  Ons bid ook spesifiek vir ons gemeente se sendelinge .   

 

There4Bediening:  Gebedsversoek vir Christene in Sirië 

Baie Christene in Sirië het al gevlug vanuit gebiede wat deur ISIS beset is. Tog oefen sommige Christene 

die keuse uit om nie te vlug nie, maar om eerder na hulle mede-landsburgers uit te reik met die 

Evangelie. Mag Christene in Sirië onthou dat hulle nooit alleen is nie, want Immanuel is altyd by hulle. Foto 

Jeugbediening: Poppekas 12 Februarie 2017 

Wysneus hoor hoe Stoffel en Wouter stry oor wie die belangrikste is en verduidelik vir hulle dat God se 

Koninkryk heel anders werk. Almal is welkom in God se Koninkryk 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Januarie%202017.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://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=poppekas


 

Kategete word dringend benodig  vir die graad 4 en graad 6 kategese-groepe.  

 

Raak betrokke by selgroepe deur finansiële en ander ondersteuning (soos byvoorbeeld herwinbare 

plastiek, kinderklere en tydskrifte)  te gee vir die instansies waar hulle betrokke is.  

 

Geleenthede en kursusse Lees die details hier 

22 Februarie  Griefshare begin 

22 Februarie  Op soek na ware manswees 

23 Februarie  Alpha kursus by Lorraine 

24 Februarie  Prayer and Worship Night 

01 Maart       Kleingroepbediening: Small Groups with Purpose  

09 Mei          Geestelike Groe vir dames 

 

Padlangs: Hoe praat ek met my bure wat nie Christene is nie? 

In SA is Christene ver in die meerderheid, maar ons het baie bure wat anders glo en wat ‘n groot rol in die 

samelewing speel. Ons doen saam besigheid, ontspan saam en ons kinders gaan saam skool. Die groot 

vraag is: Kan ons met ons bure oor ons geloof praat?  Die Christelike Lektuurfonds (CLF) se nuutste 

pamflet, wat by hulle bestel kan word,  gee praktiese beginsels en riglyne oor hoe om, soos Jesus, onsself 

in die skoene van die ander persoon te plaas en te vertel van die Lig wat in ons leef  

Padkos  Slegs Jesus  

2 Korintiërs 11 vers 3 tot 4: Maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die 

onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus…  Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee 

genoeë neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig. 

Vals leringe  berei mense nie voor vir die realiteit van die lewe in 'n gevalle wêreld nie en ook nie vir die 

noodsaaklikheid om in vertroue en geloof voort te gaan nie. Dit is hoekom die fokus van Paulus se 

bediening in Korinte  ‘Slegs Jesus’ was. Dit is so maklik om Jesus uit die oog te verloor te midde van al 

ons Christelike aktiwiteite en ons godsdienstige lewe. Jy kan Hom verloor in die druk van jou daaglikse 

bestaan. Jy kan so besig raak en so bekommerd en angstig oor jouself en die dinge wat met jou gebeur, 

dat jy vergeet dat Jesus by jou is en dat Hy genoeg is. Dit is die wonderlike eenvoud wat in Jesus is. Die 

kerk in Korinte was betrokke by allerhande fassinerende filosofieë en intellektuele debatte wat soort van 

op die Woord van God gebaseer was, maar wat die spoor byster geraak het en Christus heeltemal uit die 

oog verloor het. Die enigste manier om te verhoed dat jy vasgevang word in 'n wêreld vol bedrog en 

dwaalleringe, is eenvoudig dit: bly naby Jesus. Behou die eenvoud van dit wat Hy ons leer. Wandel elke 

dag met die Seun van God by jou. 

Gebed: Dankie Hemelse Vader, dat ons deur U Seun die waarheid leer en dat U Woord ons leer 

wat verkeerd is. Dankie dat, alhoewel ons in 'n gevaarlike wêreld woon, ons deur die getroue 

Herder bewaar word. Gee dat ons naby U sal bly en dat niks ons van U sal wegneem nie. Amen 

[ Verkort  Xanthe Hancox www.versndag.co.za] 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-02-19] 
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