
 
                               

 

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor die talentvolle mense en hul instrumente 

van ons musiekbediening. 
 

Kortpad   Belangrike Datums 
07 Februarie      Let asseblief op die tye vir  Senior Kategese en die Nagmaal 

daarna. Nagmaallied 
08 Februarie      Senior Lidmate gesels oor Lewenskwaliteit. 

12 en 13 Maart  Sameroepers soek samewerking vir ons  Kermis 

 

Saam op pad vir Christus  

God roep nie toegeruste gelowiges nie; Hy rus geroepe [en gehoorsame] gelowiges 

toe:  

Die Hugenote-Bybelinstituut  www.bmedia.co.za 
Pregnancy Crisis Centre: word opgelei as ‘n vrywilliger. Kontak Sonja 041 373 

3717 of 084 571 2255. 

Jou tegnologiese vaardighede kan ingespan word tydens eredienste: musikale 

begeleiding, voorsang, data-projektor en klank. Kontak 
Jou belangstelling in fotografie, grafiese ontwerp en die skryfkuns kan baie 

waardevol wees vir die Webwerfbediening. 
Ons ouers is geroepe  en het beloof om ons kinders te onderrig in die leringe van 

God. Kategese Nuusbrief . 
Die moderature van die NGKA, RCA en die NGK vra voorbidding vir hul gesprekke oor 

die Eenheidsproses . 
 

Meer inligting oor programme, aktiwiteite en projekte is beskikbaar in die Argief. 
 

Padkos: Bevordering 

Matteus 6 vers  33: Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir 
die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie [ander] dinge gee. 

Bevordering beteken vir die meeste mense slegs een ding – MEER! MEER salaris, 

MEER tasbare byvoordele, MEER huise, MEER karre, MEER vakansies, MEER status.. 

Vir navolgers van Christus behoort die woord “bevordering” iets totaal anders te 

beteken. Dit mag nie net  gelyk wees aan nog meer meetbare dinge nie. Bevordering 

is om elke geleentheid aan te gryp wat die Here jou bied om nog meer van jou 

kosbare tyd en energie in Sy diens te stel. Die regte soort bevordering is om die 



bouplanne vir jou eie aardse koninkrykie in die asblik te gooi en in te ruil vir die 

voorreg om daagliks ‘n lewende sëen vir ander mense te wees. Egte bevordering is 

om voltyds deel te wees van die avontuur om God se koninkryk te help bou. Dit 

lewer dividende op wat ewige waarde het. Sodanige bevordering gebeur wanneer jy 

MEER tyd aan die Here se voete deurbring; wanneer jy MEER tyd het vir armes en 

eensames; wanneer jy MEER doen vir ander en MINDER oor jouself en jou eie 

behoeftes besorgd is. Kortom, bevordering lei tot ‘n meer egte verhouding met die 
Here en meer duursame verhoudings met ander mense. 

 [Uit: Kernkrag deur Stephan Joubert   www.ekerk.co.za] 

Kubergroete tot volgende keer.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


