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Kortpad   Belangrike Datums     
21 Junie        Alle laerskoolkinders word uitgenooi na die Avontuurweek 2010. 
24 Julie         Kom ons soek na die wil van die Here vir Kraggakamma.  
23 Augustus Opleiding deur wêreldbekende Mark de Vries en Andy Root se tema is: Groei 
in Jeug en Familie-bediening. 
 
Saam op pad vir Christus 

Ons wil baie graag ons webwerf verder ontwikkel. Ons nooi jou om ‘n webwerf-hoed op te 

sit en deel te word hiervan: 
Oorweeg jy ‘n beroep in die ‘kuberruimte’? Dan kan jy nou al begin deur te kom help met 
die laai van data op die webwerf. Oud en jonk is welkom. Ons webmeester sal jou touwys 
maak.  
Geniet jy dit om verskillende webwerwe te besoek? Ons eie webwerf is ‘n fantastiese 
medium om Koninkryksake te bevorder. 
By watter bediening of projek in ons gemeente lê jou passie? Bring ons maandeliks op 
hoogte van sake. Slegs ‘n paragraaf of twee sal ook voldoende wees.  
Dis vir ons belangrik dat die klem val op webwerfbediening. Ons wil nie maar net nog ‘n 
kerkwebwerf wees nie. Daarom wil ons graag meer “Padkos” plaas op die webwerf. Kom 
deel jou ervaring en insig met ons.  
Fotograwe en grafiese kunstenaars kan baie bydra om ons webwerf lewendig en 
interessant te hou. 
Om ons webwerf uit te brei en ter wille van kontinuïteit, het ons dringend ‘n webwerf-
bestuurder of köordineerder nodig, wat min of meer dieselfde taak as ‘n redakteur sal 
verrig.  
 

Padkos :  Elke ding het sy vaste tyd.. Lees Prediker 3 vers 1 tot 17 

Prediker 3: 9 - 11  Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek 

het gesien dat God aan die mens ‘n taak gegee het om hom mee besig te hou. God 

het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens 

‘n besef gegee van die onbepaalde tyd.   

Tyd is geld. Daar’s nie tyd vir rondsit en niksdoen nie. So vele mense. Geen wonder dat ons 
opgeskeep sit met terme in ons woordeskat soos ‘tydmors,’ ‘tydsbestuur’ of ‘effektiewe 
tydsbenutting’ nie. Kan jy glo, ons moet deesdae selfs al tyd bespaar om meer effektief te 
probeer leef! 
Daar het jy dit – ons is tyd-verslaafdes! Ons moet gedurig buite die spoedgrens na elke 
nuwe bestemming toe hardloop in die hoop dat ons iewers so twee of drie minute se tyd sal 
bespaar. Net om daardie ‘gespaarde tyd’ te vergeet as ons by die volgende bestemming 
aangekom het. Nee, ons spaar regtig nooit tyd nie. Ons jaag maar net ons hartklop op en 
laai vragte stres op ons skouers. Weet jy, die Here het ons nie aanmekaar gesit om so te 
leef nie. Dit is hoegenaamd nie deel van Sy hemelse plan dat jy en ek daagliks deur die 
klankgrens bars nie. Of is dit dalk die tyd-grens? Ons is gebou vir verhoudings. Hiervoor het 
ons rustyd en kuiertyd nodig. Ook kort ons stilstaan-tyd en handevat-tyd. Om nie eens te 
praat van stilwees-tyd voor God nie. Terloops, het jy ooit tyd hiervoor?  [Uit Kernkrag deur 

Stephan Joubert www.ekerk.co.za ] 

 
Kubergroete tot volgende keer.       

 


