
 

 

KRAGGAKAMMA GELOOFSGEMEENSKAP 

‘n Gemeenskap onder God se konstruksie 

 

Kortpad     Deurdankoffer vir Wêreldsending 

14 Oktober  08h30 Eietydse diens in saal    Kleuterkerk 

14 Oktober  09h45 Kategese 

14 Oktober  10h00 Klassieke diens in kerkgebou  Doop: Tiaan de Lange 

14 Oktober  Teebeurt Papawer Selgroep 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 14 Oktober 2018 

Saam op pad vir Christus 
Tiendemaand Dankoffer 

Oktober is die maand wanneer ons as Christene en medewerkers in die Koninkryk van God voor die Here 

stil word oor ons tiendemaand dankoffer. Die gebruik van hierdie dankoffer vind sy oorsprong in God se 

storie met Sy kinders. Die koms van die oes was ’n groot feestelikheid vir die Israeliete. Ons moedig 

elkeen aan om bewus te word van God se werking in sy / haar lewe die afgelope jaar. Tiendemaand 

Dankoffer Brief 

 
Bybellees Marathon op Despatch 26 – 29 Oktober 

Almal word genooi om deel te neem aan ‘n publieke voorlees uit die Bybel van Genesis tot Openbaring in Engels, 

Afrikaans en Xhosa. Dis ‘n multikulturele Christen-inisiatief waartydens die Bybel in skofte van 15 minute elk gelees 

word. Voltooi die registrasievorm deur die datum en tydgleuf aan te dui.  

 

Die Christelike Maatskaplike Raad 

Die CMR is ‘n nie-winsgewende welsynsorganisasie wat al vir 74 jaar maatskaplike dienste aan kwesbare 

kinders en hul gesinne lewer. Ons almal kan betrokke raak deur bydraes te gee en/of as vrywilligers te help 

by hulle Ouerleiding-byeenkoms, Vakansieprojek, Bejaarde-groep en/of by hulle aansit-ete, Vakansiesorg 

of Gholfdag-fondsinsameling. 

 

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. 

Levi: “As tollenaar het ek my gawes verkeerd gebruik. Toe God my lewe omdraai, het Hy my pen ook 

geroep. Nou gebruik ek my gawes tot eer van God. Ek het die evangelie van Matteus geskryf.”  Moet nooit 

die leuen glo dat jy nie goed genoeg is vir die Here nie. Jesus gaan na siek, skelm en sondige mense en roep 

hulle om Hom te volg. Hy nooi ook vir ons elkeen opnuut uit om Hom te volg. As Sy volgelinge stuur Hy 

vir ons na siek, skelm en sondige mense.  
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Sake vir gebed 

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

voorbidding dringend nodig het.  

 

There4-Bedieninge: There4-Bedieninge: Gebedsversoek vir Tunisië 

Bid vir die vervolgde kerk in Tunisië. Baie Christene verloor hoop.  Bid dat hulle sal weet God is by hulle.  

Foto 

 

Aksie België vir Christus 

Ferdi verlustig hom elke dag in die mooi van die doringboom voor die kombuisvenster op Middelburg waar 

hy en Ronel nou tydelik uithelp. Dit herinner hom ook aan God se sorg en grootheid: Jesus se grootheid 

vul die ganse heelal. Hy is groter as elke mag en probleem in my lewe [Stephan Joubert].   
Gebedsversoeke vir Oktober 2018 
 

Padlangs: Geloof deur belangstelling in God  

Dit kan nogal uitdagend wees om ’n gesprek te probeer voer met persone wie se fokus net op hulleself is, 

aangesien hulle jou nooit vrae vra nie en wanneer jy wel iets vertel, is dit asof hulle nie werklik belangstel 

nie. Die eintlike vraag is of ons nie ook só 'n verhouding met God het nie. Wanneer ons bid, is ons só 

gefokus op ons “bidlysie” dat ons vergeet van die Een met wie ons praat. Geloof deur belangstelling in God 

 

Padkos  Sukses is nie sinoniem met die kleur van geld nie 

Solank as wat jy sukses verstaan in terme van die kleur van geld, sal jy ’n slaaf wees hiervan. Geld is ’n 

harde baas. As jy gekies het om voltyds hiervoor te leef, deel dit jou met niemand anders nie. Mense wat 

in die kloue van geld vasgevang is se lewe gaan uiteindelik net oor dit wat hulle ry; waar hulle bly, en wat 

hulle maandeliks kry. Al hierdie lang-y dinge (wat rym met ly!) definieer dan hulle lewe. Die punt van die 

Bybel is dat jy nie ’n slaaf van sulke dinge moet word nie. Prediker 5 vers 7 sê juis dat die persoon, vir wie 

geld alles is, nooit genoeg het nie. In Prediker 5 vers 16-18 hoor ons egter dat daardie mense vir wie God 

besittings gee, so gelukkig is as wat kan kom. Hulle geniet die bietjie of die baie wat hulle het as geskenke 

uit God se hand en deel dit ruim met ander. Hulle is vrygewig. Hulle word nooit besit deur hulle besittings 

nie. Vir hulle is besittings middele tot diens. Nou ja, ons almal het iets om weg te gee, want ons het elke 

dag meer as genoeg daaglikse brood op ons tafel! 
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-10-14] 

 

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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