
 

Psalm 119 vers 1 en 103 

Die gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die Woord van die Here. 

 Hoe aangenaam is U Woord , soeter as heuning in die mond. 

 

Kortpad  Deurdankoffer vir Huis Louisa Meyburgh 
05 Aug     08h30 Eietydse diens in kerkgebou   Kleuterkerk 

05 Aug     09h45  Kategese 

05 Aug     10h00 Klassieke diens in kerkgebou 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 5 Augustus 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. 

 

7 Weke aan tafel met Jesus: Week 2 

Lukas 7 vers 37: ‘n Sekere vrou in die dorp, wat ‘n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in 

‘n Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ‘n albaste flessie met olie. 

Mense wat naby aan die tempel in Jerusalem gewoon het, is beskou as meer rein as diegene, soos 

byvoorbeeld prostitute, wat die verste daarvandaan gewoon het. Behalwe vir die geografie, is jou reinheid 

ook onder andere bepaal deur wie die mense aan jou etenstafel was. Jesus het ewe gemaklik met Simon 

die Fariseër en die ‘sondige’ vrou om die tafel gesit. Wat wil Jesus ons leer oor ons verhouding teenoor 

mense? Wat sê dit oor die gemeenskap waarin ons bly wat mense takseer op waar hulle bly, wat hulle ry 

en wat hulle kry? [7 Weke aan tafel met Jesus Kraggakamma Gemeente  Week 2   30 Julie – 05 Augustus 12018]  

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding dringend nodig het. Ons bid ook dat die Here Kleinskool Inisiatief se nuwe projek: Bybelstudie 

gekombineer met ouerskap opleiding sal seën. 

 

There4-Bedieninge: There4-Bedieninge: gebedsversoek vir Maleisië 

Bid vir die beskerming van Christene vanuit ‘n Moslemagtergrond tydens hulle geheime byeenkomste. 

Maleisië ondervind politiese, sosiale en godsdienstige onstabiliteit.  Maleisiërs word slegs gesien as 

Moslems en daarom het hulle nie die vryheid of keuse om Islam te verlaat nie. Bid vir verandering Foto 

 

Aksie België vir Christus: die nuwe pad vorentoe 

Daar is talle navrae oor wat tans in België aan die gebeur is veral ten opsigte van die nuwe pad vorentoe. 

Baie vrae word beantwoord in die BEM Brief en die BEZ Visie dokumente. Hierdie inligting en die aksies  is 

dan ook die Gebedsversoeke vir Augustus.  Baie dankie vir elke gebedsvennoot se getroue voorbidding. 
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Seyisi se versoek vir skenkings van klere 

Ou klere wat die VGKA Gemeente Seyisi  weer kan verkoop by hulle basaar einde Augustus kan by ons 

kerkkantoor afgelewer word. 

 

Die Christelike Maatskaplike Raad 

Die CMR is ‘n nie-winsgewende welsynsorganisasie wat betrokke is by gesinsverryking, wetlike ingrypings- 

dienste soos byvoorbeeld pleegsorg, gesinsnasorgdienste, kospakkies en ‘n klerestoor. Indien u meer wil 

weet of as 'n vrywilliger betrokke wil raak, kontak die CMR by 041 484 3554. 

 

Bemoedigingsreis na Egipte 

Janine Coetzee en Therése Strapelberg vertrek DV 27 September saam met ander dames op ‘n 

bemoedigingsreis na Egipte waarby ons almal op verskeie maniere betrokke kan raak. 

 

Padkos  Leef sinneloosheid uit die pad   

“Alles kom tot niks.” So sê die Prediker meer as ’n dosyn keer deur die loop van sy aangrypende boek. 

Nog erger, alles is volgens hom ook ’n gejaag na wind. Orals hardloop mense net agter wind aan. Orals 

vang mense hande vol hiervan. Op wie weet hoeveel plekke in die lewe loop die Prediker hom vas in sulke 

sinneloosheid. Dwaasheid wen orals. In dieselfde asem weet hy die lewe is onregverdig, want dieselfde lot 

tref almal. So lees ons in die eerste verse van hoofstuk 9. Maar alles is darem nie hoop-verlore nie. Op 

verrassende plekke vind die Prediker wel betekenis. Dit gebeur veral rondom etenstafels. “Eet jou brood 

met vreugde,” sê hy nie minder nie as vyf keer. Skep jou eie vreugde, met ander woorde. Doen dit egter 

in God se teenwoordigheid. Omskep elke eet-geleentheid in ’n fees-geleentheid saam met Hom. 

Verwelkom die Here as Eregas en Gasheer by jou lewenstafel, dan verander elke skewe snytjie brood 

saam met geliefdes en vriende in ’n Koninklike ete. Ete-vir-ete en kuier-vir-kuier systap jy in die Here se 

Naam al daardie sinneloosheid wat dreig om die lewe te oorspoel.  

[Stephan Joubert www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-08-05] 

 

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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