
 

 

Psalm 46 vers 2 en 3a 

God is vir ons ‘n toevlug en beskerming 

Hy was nog altyd bereid om te help in nood 

Daarom is ons nie bang nie 

 

Kortpad      Deurdankoffer vir Gemeentebediening   Kerkbodes beskikbaar by deure 

03 Junie       Internasionale biddag vir boere 
03 Junie       09h00 Nagmaal in die kerkgebou    Kleuterkerk    

03 Junie       Geen kategese 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 3 Junie 2018 
 

Saam op pad vir Christus 

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. 

Navorsers beweer dat byna 90% van alle Christene tot geloof kom deur die invloed van familie en vriende. 

Moses het liefde vir God , waardes en norme saam met moedersmelk ingekry. ‘n Gelyk pad van ouerskap 

was dit beslis nie. Ouers dra meer as DNA oor  
 

Kermis Saterdag 16 Junie 2018 

Wanneer ‘n mens na die interessante, propvol dagprogram van vanjaar se kuier-kermis kyk, besef jy 

daar is alles wat jou kermis-hart begeer.  Daar word onder andere nog dringend gesoek na  borge vir die 

tent, pryse vir die pretdraf en die veiling, verskeie sameroepers en manne wat kan help opruim.     

Kermisbrief   Konvenors 

 

Damestee by Hoërskool Framesby 

Hannes van Wyk, het die dames laat lag totdat die trane loop… en toe weer met dieselfde trane laat 

huil. Volgens die foto’s  is dit duidelik dat die dames nog lank gaan praat oor dié spesiale damestee 

 

Sake vir gebed 

Ons  dank die Here  vir die geseënde gemeentebraai en die lidmate wat verlede week voorgestel is. 

Vandag is internasionale biddag vir boere. Bid vir veiligheid op plase.   Lees asseblief biddend  die name 

van persone wat tans ons voorbidding dringend nodig het, soos byvoorbeeld vir Fergil May van Kleinskool. 

Bid vir alle studente en leerders wat tans besig is met eksamen. 

 

There4-Bedieninge 

Ons loof die Heer vir ‘n baie geseënde naweek in Harrismith. Bid vir leiding en insig vir Janine, wat die 

16de Junie  'n jeugkonferensie in QuaQua  lei. 
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 Aksie België vir Christus   

Wanneer ons  aan die boekwinkels, die kampterrein in Limauges, die Bybel Expo en  die jeugwerk in 

België dink, dank ons die Here vir Sy seën op die werk van die sendelinge en al die ander medewerkers. 

Bid asseblief dat jongmense se lewens aangeraak sal word gedurende die  Sport Quest. Gebedsversoeke 

vir Junie 2018 

 

Padkos  Dit gaan nie oor gebed se krag nie, maar oor God se krag 

“Gebed het krag.” Baie boeke en gesprekke oor gebed berus op hierdie uitgangspunt. Tog is krag nie die 

punt van gebed nie. As gebed bloot net krag sou hê, dan verskuif ons fokus vanaf God na gebed as ’n doel 

opsigself. In dieselfde asem verskuif die fokus dan ook na onsself wat daardie krag moet ontsluit. Dan 

handel die “krag” van gebed eintlik net oor die effek wat gebed hier aan ons kant van die draad het en nie 

oor God nie. “Kragtige gebede” kan gou-gou ’n selfsugtige roete word, want resultate is dan al wat saak 

maak. Dan verskraal ons God tot ’n Antwoordverskaffer. Of tot die Een wat gedurig moet regstaan om ons 

gebede te verhoor sodat ons vir almal kan vertel van die “krag” van gebed.. Wanneer ons opreg met God 

praat, behoort ons nie nog die tyd of die lus oor te hê om te wonder of ons kragtig gebid het nie. Gebed 

wat reg gebeur, gaan altyd oor God. Dit klink na iets maklik om te sê, maar om dit te beoefen, is iets 

anders. Te veel van ons gebede is behoefte-aangedrewe. Dit moet einde kry. Gebed is om leeg gestroop 

van onsself voor God neer te val. Dit is om al ons hoop op die Here te plaas. Gebed is leeg en vol tegelyk 

– leeg van onsself en vol van God se grootheid en eer. So bid ons reg.  

[Verkort en aangehaal uit: Goeie Nuus deur  Stephan Joubert www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-06-03] 

 

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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