
  
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za. Kom kuberklets en kuberkoukus oor die jeug, hulle 
ouers en kerktaal.  
 

Oftewel Die Jesus van wie die Sondagskooltannie nie vertel nie. 
 

 Kortpad  Belangrike Datums  
14 November   Laaste datum vir Dordrecht-vleisbestellings. 

24 November   Laaste datum vir 600 ‘cup cakes’  vir JLM se Kinderbediening.  

26 November   Jesus is Lord Ministries se Kersmark in Westering. 

26 November   Jesus is Lord Ministries se Jeugkonsert begin om 14:30. 

27 November   Eerste Adventsondag. 

28 November   MTR Smit se Kersete. 

02 Desember   ViA se Kersmark.  

 

Saam op pad vir Christus:   

Piekniek 30 Oktober: baie dankie aan almal wat help skep het aan ‘n herinnering wat ons lank 

sal onthou en wat vir die kinders gewys het wat ‘gemeenskap van gelowiges’ beteken.   

Jesus is Lord Ministries se Jeugkonsert  sluit in: gospel en tradisionele danse, kwaito, 
sanggroepies en ‘n tienerdrama, geskryf en afgerig deur ‘n tienerseun. Kom beleef die atmosfeer 

van hierdie kinder-/jeugbediening.  

Die ViA se Kersmark  is jou kans om vanjaar die oulikste kersgeskenke betyds aan te koop.  

Jesus is Lord Ministries se grootste borg het onttrek. Lees hul dringende versoek asseblief 
biddend. 

Kyk die volgende 2 Afrikaanse films met ‘n geestelike impak, wat in ons Mediasentrum 

beskikbaar is, saam met jou gesin:  

Lang Gras [Al wat ‘n seun het, is wat sy pa hom geleer het] en Simson het nie muscles 

gehad  nie [oor boelies en selfbeheersing]. 

 

Padkos:  

Deuteronomium 11 vers 19 : Leer dit [hierdie woorde van die Here]  vir joukinders 

deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap 

en as jy opstaan. 

Dit is belangrik om ononderhandelbare tyd saam met God in te ruim. Die tyd wat jy God toelaat 

om jou aan te raak, reflekteer in jou manier van dinge doen en sal ook jou kinders beïnvloed. 

Iets wat kinders baie verwar, is ‘n geloof wat net by die kerk beoefen en bespreek word, maar 

nooit prakties deel van die gesin se lewe word nie. Die Bybel leer ons om ons kinders aan God 

se woorde te herinner as ons by die huis is of self wanneer ons in die motor ry. Dit mag dalk aan 

die begin vreemd voel om Jesus by alledaagse gesprekke te betrek, maar dit is die begin van ‘n 

geïntegreerde lewe wat geloof vir die hele gesin ‘n werklikheid maak. Laat jou kinders saam oor 

die gesin se finansies of ander kwessies bid. Dit leer hulle dat God betrokke is. Dit gee hulle ook 

die geleentheid om te sien hoe jy jou vertroue op God plaas.  

[Deur Ds Manie Botha. Lees die volledige artikel in LIG November 2011, bladsy 45 en 

www.lig.co.za] 

 

kubergroete  tot volgende keer 
[13.11.11] 



 
 

 
NASKRIF : Ouerskap                     
Die ouer se lewe is die kind se handboek vir die lewe. [Martin Luther] 
 
Godsdienstige woorde teenoor jou kind het presies net soveel waarde as die mate 
waarin jy dit in die praktyk van jou geloof uitleef.  [John Drescher] 
 
Elke dag maak ons as ouers ‘n deposito in die geheuebank van ons kinders. [Charles 
Swindoll] 
 
‘n Mens weet jou kinders word groot, wanneer hulle ophou om te vra waar hulle 
vandaan kom, en begin weier om te sê waarheen hulle gaan. [Sean O’Casey] 
 
[Aanhalings uit: Die Groot Aanhalingsboek  Lux Verbi.BM  Eerste uitgawe 2004]   

 
 
                      
 
                       
                    
 
 
 
 
                 
 
 
                       
                    
                
              
 
          
      
 

 


