
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor Pinkster 
2011: Sal die wêreld bly wees jy het geleef? 

  
Kortpad  Belangrike Datums  
04 Julie    Biduur by Kraggakamma Uitspanning 
05 Julie    Dienste by Stella Londt Siekeboeg en Kapel 
24 Julie    Baie belangrike gemeentevergadering 
  
Saam op pad vir Christus   

Leon Cloete is op soek na manne met kettingsae om hom einde Julie te kom help om die bome 
te snoei  in NG Kraggakamma se tuin. 

Kontak: Leon Cloete 041 360 7085. 
Die Bybelgenootskap is baie bly oor die mooi bedrag van R 13 281.80 wat ingesamel is vir 
Bybelverspreiding tydens ons Pinksterweek. 
Die hulp van persone met tegniese of klankagtergrond word dringend benodig vir die 
klankhantering tydens die eredienste. Kontak asseblief vir Frans Krause 083 452 6396 
Studente en werkende jongmense word genooi om aan te sluit by ‘n selgroep vir jongmense. 
Kontak: Selmari 072 376 8227. 
Gooi asseblief elke Sondag ‘n geldjie vir net een brood in die broodbussies by die deure. 

Ons Senior Burgers  het heerlik Christmas in June gevier. 

Kinders beleef geloof baie meer intens as grootmense soos duidelik geblyk het in die Kersspel . 
 
 
Padkos: Vanself 
Markus 4 vers 26 tot 28: Verder het Hy gesê: “Met die koninkryk van God gaan dit só: 
Iemand saai op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem 
en groei – hóé weet hy self nie. Vanself bring die aarde die graan voort, eers ‘n halm, 
dan ‘n aar, dan die volkoringaar.” 
Jesus vertel in Markus 4 dat die koninkryk van God vanself groei. Geen menslike insette laat dit 
gebeur nie. Trouens, Jesus sê sy Vader se koninkryk groei op die heel beste as al die arbeiders 
aan die slaap is. Kom ons wees eerlik, dis nie so maklik om sulke nuus te glo nie. Ons wil graag 
ons eie stukkie bydra. Ons wil saamwerk, meewerk en sommer ook 'n deeltjie van die erkenning 
kry as dinge begin gebeur in die kerk. 
Ons wil graag hê ander moet weet ons is betrokke by suksesvolle bedienings en groeiende 
kerke. Maar Jesus het ons nie regtig nodig nie. Hy kom eintlik heel goed reg sonder ons. Tog 
gebruik Hy ons ten spyte van onsself. Hoor weer: Christus gebruik ons ten spyte van onsself! 
Dat Hy ons enigsins aanwend in sy diens, sê veel meer oor Hom as oor onsself. Dit sê Hy het 
ons regtig lief. Hy vat ons soos wat ons is met al ons tekorte en gebreke. Hy kies uit liefde om 
ons te gebruik. Nee, Hy wil ons gebruik. Hy wil hê ons moet smaakgee-sout en helder lig in sy 
Naam wees. Maar al die groei en resultate is sy Gees se werk alleen, nie ons s'n nie. [Stephan 
Joubert wwww.kernkrag.co.za] 
 

kubergroete  tot volgende keer     
[03.07.11] 
 

 


