
 

Psalm 32 vers 8 

 Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. 

 Ek wil jou raad gee en My oog oor jou hou. 

Kortpad       
04 Maart      Ons gemeente is vandag 45 jaar oud – dank die Here vir Sy genade 

04 Maart      08h30 Eietydse diens in die saal  Kleuterkerk 

04 Maart      09h45 Kategese 

04 Maart      10h00 Klassieke diens in die kerkgebou 

Nog Belangrike Datums 

Kommunikamma 4 Maart 2018 
 

Saam op pad vir Christus 

Fonteinvriende-byeenkoms 15 Maart 2018 

Bring u eie eetgerei en beker saam na die Fonteinvriende se vleisbraai 15 Maart. ‘n Sosatie, wors, 2 slaaie 

en koffie is beskkbaar teen R40 per persoon. Die komitee wil graag teen 12 Maart weet of u gaan kom. 

Betalings kan ook met SnapScan gemaak word: [naam] Fonteinvriende-byeenkoms 15 Maart.   

 

Sendingweek 18 tot 20 Maart 2018 

Mike Burnard kom lei ons Sendingweek. Lees hier meer  oor die onderwerpe en die reëlings. Elke aand 

tydens die kinder-sendingweek saam met Janine Coetzee sal die kinders toegrus word om slaggereed te 

wees vir Jeus in hulle area van invloed. Lees hier meer  oor die program en die inskrywingsvorm. 

 

Preke: Die preke van die oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Dit is so maklik om te sê dat ons ook lief is vir kinders, maar hoe lyk hierdie liefde? Liefde is om kinders 

na die Here toe te bring sodat Hy vir hulle geestelik die hande kan oplê en kan seën. Jesus seën kinders 

Kraggakamma se Mediasentrum 

Die mediakas in die maalruimte is oop vanaf 09h30 tot 10h00 tussen tandemdienste en van 10h00 tot 

10h30 wanneer daar slegs een diens om 09h00 is. Die boeke en DVD’s  oor ‘n groot verskeidenheid van 

geestelike onderwerpe bied verryking vir volwassenes, kinders, ouers, jongmense en kleingroepe. Ere- 

dienste op CD kan ook by die Mediasentrum bespreek word. Nog inligting asook resensies van boeke is 

beskikbaar op die  Media-bladsy. Daar word dringend nog mense gesoek om een of twee maal per 

kwartaal vir 20  tot 30 minute gedurende teedrinktyd te kom help by die Mediasentrum. 

 

Sake vir gebed 

Ons dank die Here  vir die Mighty Men-naweek en die ruim harte en beursies vir MTR Smit.   Lees asseblief 

biddend  die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans voorbidding baie nodig het.  

 

Aksie België vir Christus 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=media
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/4%20Maart%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Senior%20Lidmate
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/4%20Maart%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/preke/Mark%2010%20v%2013%20-%2016%20Jesus%20seen%20kinders.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=media
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/21%20Januarie%202018.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma


Ons dank die Here vir geestelike groei in verskillende gemeentes. Ons bid vir die gesondheid van die BEZ 

werkers. Gebedsversoeke vir Maart 2018 

 

Padlangs: Geldgierigheid kan tot 'n val lei  

Daar is ongeveer 800 teksverse in die Bybel wat oor geld handel, 500 oor gebed en baie minder as 500 

oor geloof. Dit beteken egter nie dat geld belangriker as gebed en geloof is nie. Geld, of die gebrek 

daaraan, bepaal egter dikwels die keuses wat ons maak. Dit is dus nie 'n verrassing dat die Bybel so baie 

oor geld te sê het nie. Geldgierigheid  

 

Die Woodings vertel van die bediening in Transkei 

Die eerste sendelinge uit die NG Kerk het 89 jaar gelede in Transkei begin werk. Dit is wonderlik om 

vandag steeds die vrug op hul arbeid te kan aanskou. Lees in Christo en Delesté  Wooding se nuusbrief   

van die  wonderlike dinge wat steeds daar gebeur soos byvoorbeeld die opening van 'n nuwe kerk. Foto’s 

[Grens.Pos – Nr 7 – 1 Maart 2018] 

 

Padkos  Ek weet iets van jou 

Ek weet iets van jou wat baie ander mense dalk nie weet nie. Jesus het my dit geleer. “Wat?” vra jy dalk. 

Wel, ek het by Hom geleer dat jy my naaste is. Dag vir dag leer ek by Hom om vir jou om te gee soos vir 

myself. Ek weet ek kan nie vir God liefhê as my hart hard is teenoor jou nie. God se liefde is prakties en 

konkreet. Sy liefde is nie net woorde nie, maar nuwe verhoudings en nuwe dade. Daarom het ek geleer 

om nie boek te hou van ander mense se foute nie. Ook nie van joune nie. Nooit bevraagteken ek jou 

motiewe nie. Ook verwag en glo ek die beste van jou soos wat Paulus my leer in 1 Korin-tiërs 13. Jy sal 

dalk agterkom dat ek deesdae groter geduld het met jou. My woorde is sagter en meer opbouend. Omdat 

ek altyd eerlik is met jou sal ek vir jou sê as daar iets is wat krap tussen ons. Nooit sal ek jou agteraf 

beskinder of jou naam met modder gooi nie. Jou integriteit maak vir die Here saak; ook vir my. As jy in 

die nood is sal ek daar wees vir jou. Jou laste kry graag ’n rusplek op my skouers. Ek doen dit nie net 

omdat jy gaaf of vriendelik is nie. Of omdat ek wil hê jy moet dit terugdoen vir my nie. Ek volg die roete 

van naasteliefde met jou, omdat ek weet die Here gee baie om vir jou. Oor en oor leer ek by Hom om 

dieselfde te doen. Om jou te dien, vul my lewe regtig met eindelose vreugde.  

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

kubergroete tot volgende keer 
[2018-03-04] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=abc
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://ngkok.co.za/kennisg/201807/Woodings.pdf
http://www.getsnapscan.com/

