
Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma Kuberkamma ––––    padkos vir almapadkos vir almapadkos vir almapadkos vir almal wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir l wat saam op pad is vir 

ChristusChristusChristusChristus    

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor volgende Sondag se Eksklusiewe Film 
Première 

Kortpad      Belangrike Datums   

29 Julie      Vergadering in die saal na oggenddiens: eksklusiewe première  

29 Julie      Morawiese Sendingkoor in Veremarksaal 

03 Aug       Dordrecht vleis word afgelewer 

05 Aug       Loving The Bad Man 

 

Saam op pad vir Christus:   

‘n Uitroep om hulp: Kleinskool se bakkie, hul enigste voertuig, waarmee hulle kos gaan haal 

om uit te deel aan ongeveer 400 mense, het gebreek. Hulle het geen fondse om dit te laat 

herstel nie, omdat  daar onlangs R30 000 by hulle werkswinkel gesteel is.  

Die OOV van Sunridge Laerskool leer ons om anders te dink oor Rommel. Herwinning. 

Vir Matrieks se aandag: Diensjaar vir Christus 2013 is ‘n jaar vol avontuur om God en jou naaste 

te dien. Kontak Ds Veneto vir meer inligting. 

Krake in ‘n gebou: ook in ons lewens en verhoudings is die fout gewoonlik nie op die 42ste 

verdieping nie… 

Dit is Humble Pie Entertainment se visie om Jesus Christus se opdrag om dissipels van alle 

nasies te maak, uit te voer deur middel van Christelike films . Dis die Evangelie in praktyk  - ‘n 

media-bediening.  

  

Padkos: Jesus se opdrag aan Sy dissipels 

Matteus 28 vers 18 tot 20: “ Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. 

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam 

van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat 

Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die 

wêreld.” 

Here, sedert U hemelvaart is óns U liggaam op aarde. 

Ons hande is nou die enigste hande waarmee U U werk wil doen. 

Ons voete is nou die enigste voete 

Waarmee U in hierdie wêreld wil rondgaan. 

Ons oë is die enigste oë 

waarin mense nou U deernis en ontferming 

kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. 

Here, óns is nou U liggaam hier op aarde. 

[Deur Teresa van Avila in Die Groot Gebedeboek Lux Verbi BM 2003] 

 

 
kubergroete  tot volgende keer 
[29.07.12 


