
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za Kom kuberklets en kuberkoukus oor ‘n 

brugpredikant as beroepingsfasiliteerder. 
 

Kortpad   Belangrike Datums 
06 Desember      Kerssangdiens by Kraggakamma Uitspanning 

07 Desember      Kerssangdiens by Stella Londt Tehuis 

25 Desember      Kersfeesdiens  09:00           

31 Desember      Oujaarsdiens   18:30        

             

Saam op pad vir Christus      

Ons  Kersmark   was ‘n aangename geselligheid.  

Ons tuin het ‘n ongelooflike groot versameling inheemse bome en struike.  Wilde kastaiing 

Die  jeug  het reeds hulle  aktiwiteite vir die jaar afgesluit. Foto's 
 

Padkos: Verhoudings: Wees ‘n spasievuller 

Efesiërs 4 vers 32: Wees goedgesing en hartlik teenoor mekaar, en verewe 

mekaar soos God julle ook n Christus vergewe het.  

Die bekende skilder Vincent van Gogh vertel in een van sy briewe aan sy broer Theo dat hy 

iewers 'n stukkie lig ontdek het wat hom soms vrygemaak het van sy eie donkerte en 

depressie wat hom lewenslank agtervolg het. Dit was naamlik om in die sagte 

teenwoordigheid te wees van mense wat opreg omgee vir mekaar. Slegs in die geselskap 

van sulke mense het die tronk van sy eie donkerheid oopgegaan, skryf Van Gogh aan sy 

broer.   

 

Soms is daar sulke groot afstande tussen ons en ander mense wat dikwels met slegte 

inhoude soos donkerte en ander neerdrukkende dinge opgevul word. Moenie dat dit ooit 

met jou gebeur nie. Loop vandag baie naby aan daardie mense wat die Here oor jou pad 

gestuur het om jou eie laste te help dra. Nee, jy is regtig nie 'n eiland nie. Jy is nie 'n 

eenman- of eenvrou-vertoning nie. Op jou eie gaan jy dit nie maak nie. Jy het ander 

mense baie nodig. En hulle vir jou! Wees asseblief 'n lewende seën in die Here se Naam vir 

diegene rondom jou. Wees een van die Here se spasievullers tussen jou en iemand anders 

wat jou nabyheid vandag broodnodig het. [Stephan Joubert www.ekerk.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer.       


