
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

In gesprek met God oor behoeftes en begeertes: Gee ons vandag ons daaglikse brood  Matt 6 v 11  

Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte  Psalm 73 vers 26 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

11 Junie    Klassieke en eietydse dienste  Kleuterkerk    Kategese 

11 Junie    Dankoffer by deure vir Rampfonds van NG Kerk [SnapScan: allokeer na  (naam) Rampfonds NGK] 

12 Junie    Gebedskild in gebedskamer 

13 Junie    Leef@kerk 

16 Junie    05h00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch 

16 Junie    Kermis 

18 Junie    Eredienste 

21 Junie    Kerkraadsvergadering 

24 Junie    MTR Smit Kinderoord se kermis 

25 Junie    11h30 Gemeentebraai 

19 Julie     Seekamp van 19 tot 21 Julie  

31 Julie     VIA: Mom's night out  - sop, sherry en potbrood  

Saam op pad vir Christus 
 

Kraggakamma Kermis Vrydag 16 Junie 2017. Kom ons gooi uit dankbaarheid teenoor die Here almal 

ons gewig in.  ‘n Paar tafels benodig nog items en hulp. Heel inkopiesakke kan by die kerkkantoor ingegee 

word. Allokeer SnapScan donasies, aankope en  betalings  na:  [naam] Kermis 2017. 

 

Kategese uitreik 

Die Graad 7 & 9 kategese-klasse was beloon met heerlike weer en ‘n pragtige reënboog tydens hulle 

strandskoonmaak sodat hulle ‘n groot hoeveelheid vuilgoed kon optel en verwyder. Foto’s  

Kategese Uitreik 28 Mei 2017 

 

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. 

My verstaan van wie en hoe God is, bepaal my gesprek met God. Daar is baie verskillende prentjies van ‘n 

vader: gelukkig en liefdevol, maar daar is ongelukkig ook prentjies van stukkende en slegte verhoudings. 

Jesus teken ‘n nuwe prentjie van God. Hy  is tegelykertyd naby en verhewe. Sy teenwoordigheid 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Januarie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=mtr%20smit
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jongmense
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke


Die wêreld waarin ons leef, is soms ‘n grusame en stukkende plek. Oor hierdie wêreld bid ons die Ons 

Vader-gebed. Dit is baie meer as net ‘n godsdienstige plig of die opsê van ‘n gedig.  Wanneer ons bid: 

“Laat U Naam geheilig word” vra ons God om Homself in Sy volle heerlikheid te openbaar en spot, laster 

en ontkenning van Sy Naam te stop. Hy moet mense in aanbidding voor Hom  bring. Heiligheid 

 

Wanneer ons bid: “Laat U koninkryk kom”, dan bid ons dat Hy oor almal en alles sal Koning wees. Ons 

erken dat daar ander koninkryke is wat Sy koninkryk uit ons lewens en uit die wêreld wil verdryf. Ons 

meld aan om as Sy volgelinge Sy koninkryk vandag te laat kom, want Hy het ‘n plan vir die genesing van 

die wêreld en Hy  wil hê ons moet Hom help daarmee. In Gesprek met God - Sy wêreld 

 

Sake vir gebed 

Ons bid vir die slagoffers van die afgelope week se rampe.  Lees asseblief biddend die name van persone 

wat vanweë verskillende omstandighede tans ons voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed      Ons dank 

ons Hemelse Vader  vir donasies wat aan verskeie instansies gegee is en vir die reën. 

 

7 Weke in gesprek met God: ‘n geloofsvormingsproses in ons eredienste en in kleingroepe 

 Week 6 se tema uit die Ons Vader-gebed is Behoeftes en begeertes. Brood is 'n gawe van God wat ons 

met ander moet deel. Vandag leef baie mense onder die broodlyn. Dit is moeilik vir mense om ontvanklik 

vir die evangelie van Christus te wees as die hongerpyne knaag. Gee ons vandag ons daaglikse brood 

 

Noodspens is dolleeg 

Die behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot. Baie dankie aan almal wat gereeld bydra. 

 

Nuwe intrekkers 

Baie welkom aan alle nuwe intrekkers in ons gemeente. U kan die Nuwe Intrekker-vorm  aanlyn voltooi en 

inteken op ons e-nuusbrief  deur ‘n e-pos te stuur na kuberkamma@ngkraggakamma.co.za  

 

Padkos  Die grootste wonderwerk is nie wonderwerke nie… 

Wonderwerke is groot besigheid. TV predikers smous hiermee en party kerke ook. Ek wonder of mense 

dink ons Here is ’n religieuse diensverskaffer wat net moet regstaan om vir elkeen hulle sakpaswonder- 

werk te gee. Ja, Jesus doen wonders, maar volgens Matteus 12 en Lukas 11 is  die doel van Sy wonders 

om die Koninkryk van God te laat aanbreek, te wys hoe lyk God se nuwe wêreld en om te vertel wie Jesus 

is. Jesus is die brood van die lewe. Hy is nie net die uitdeler van gewone brood wanneer en waar ons dit 

wil hê, soos die skare in Johannes 6 moes leer nie. Toe hulle naamlik gesien het hoe Hy brood 

vermeerder, wou hulle Jesus daar en dan koning maak. Maar Hy het geweier. Ook het Hy geweier om die 

volgende dag weer brood te vermeerder vir hulle. Hy wou hê die mense moes sien daar is ’n groter 

wonderwerk as dit, naamlik Hyself. Die grootste wonder is dat Jesus vir verlore mense kan sê: “Jou 

sondes is vergewe!” Tereg vra Jesus vir die godsdienstiges in Markus 2: ‘Wat is makliker: om vir die 

verlamde te sê: “Staan op en loop!” of om vir hom te sê: “Jou sondes is vergewe.” Wel, laasgenoemde is 

vir Jesus die moeilikste. Dit is waarvoor Hy gekom het. Die grootste wonder wat Jesus ooit kan doen, is 

om sondaars te red. Jy sal dit verstaan as jy weet hoe ver Jesus moes afbuk om jou op te tel om jou Syne 

te maak. [Uit: Goeie Nuus deur Stephan www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-06-11] 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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