
                               

 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za   Kom kuberklets en kuberkoukus oor die 
mini-biblioteek in jou hand . 
Spesiaal vir alle Vroue: 'n Brief van jou Vader op moedersdag. 
 
Kortpad   Belangrike Datums 

09 Mei         Onthou Vrouebediening se Dankbaarheidskoeverte. 
12 Mei       Kerkraadsvergadering. 
13 Mei       Hemelvaartdiens 
14 Mei       Sing-a-Long en Kunsuitstalling.  
16 Mei         Pinksterdienste begin. 
16 Junie    Christene se hulp word benodig by Sokker-uitreike. 
 
Saam op pad vir Christus 

Ons eie Sing-a-long en kunsuitstalling beloof om ‘n vrolike en kleurvolle geleentheid te 
wees en kan moontlik ‘n jaarlikse instelling word vir ons eie kunstenaars. 

Kontak gerus vir ds Veneto Keyter vir meer inligting oor die visioneringsproses. Gestuurde 
Gemeentes    
Almal is dit eens dat Kermis 2010  ‘n gesellige, suksesvolle geleentheid was. 
Gemeentelede kan bydraes vir ons kwartaallikse Kommunikamma (Laduma-uitgawe) sowel 

as kleinadvertensies (dienste, te koop/ruil, ensovoorts)  tot 20 Mei instuur.  Charleine 
Olivier  
Kan jy die Tulpe-selgroep help om ‘n tuin aan te lê by Huis Louisa Meyburgh deur 
droogtebestande plante te skenk? 
 

Padkos : Niemand het ‘n verskoning nie.. 

2 Timoteus 3:16 en 17  Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde 

om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n 

regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome 

voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.  

Die Bybel is ‘n uitsonderlike boek. Miljoene mense se lewens is deur die eeue deur hierdie 
mees gepubliseerde boek in die wêreld beïnvloed. Die Bybel beskryf die manier waarmee 
God met ons omgaan. Niemand het ‘n verskoning nie: almal kan die Bybel beter leer ken 
en betrokke raak by die verspreiding van die Goeie Nuus. Byvoorbeeld: laai die Bybel 
gratis op jou selfoon af, toets jou kennis deur Bybel-vasvrae te voltooi, sluit aan by die 

Bybel-per-maand-klub, koop Bybels, gee donasies of hardloop/stap/trap vir Bybels. Om die 
boodskap van die Bybel te glo en te verstaan, is uiteindelik ‘n stap van geloof. Mag God, 
die Skrywer van hierdie Boek, vir jou ‘n gelowige hart gee sodat jy Sy persoonlike 

boodskap aan jou kan begryp en glo. [Uit www.bybelgenootskap.co.za ] 
 Goeie Nuus vir almal Bybels word in 10 van ons amptelike tale versprei. 
Wie kan my help?  Kry antwoorde in die Woord. 



Ook vir die Jeug  is daar Wenke vir Stiltetyd en Dagstukkies vir elke dag van 2010. 
 
Kubergroete tot volgende keer.       


