
                               

 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus saam 

oor Bybel Buddies en 'n Klein Sondetjie. 

 

Kortpad   Belangrike Datums     
30 Julie           Ervare Jongmense hou ‘n heerlike Saamkuier-markdag. 
31 Julie           Louisa Meyburgh hou basaar. 
04 Augustus  Kerkraadsvergadering. 
 
Saam op pad vir Christus 

Danksy Kraggakamma se donasies en voorbidding was die Kleinskool Kinder-en 

Jeugbediening se uitreik gedurende die vakansie ‘n groot sukses 
Nie-bederfbare kos vir die CMR se noodspens kan in die mandjie in die voorportaal 
geplaas word.   
Plante vir Louisa Meyburgh se tuin sal baie bydra om die tehuis ‘n mooi tuiste te maak.  
Die doel van die International Film Festival in Kaapstad is om inspirerende, 
lewensveranderende, geloofstories in  
filmformaat aan die hele wêreld te wys en plaaslike filmmakers die geleentheid te bied om 

hulle werk bekend te stel. Christelike films 
 

Padkos : God se “celebrities” 

Matteus 25 vers 40: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie 

broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen. 
Ons is almal in 'n mindere of meerdere mate behep met bekendes, sterre en met mense in 
die nuus. Iemand hoef maar net twee keer op TV te verskyn en hy of sy het sterstatus. 
Iemand hoef maar net 'n redelik goeie vermaaklikheidskunstenaar te wees of baie geld te 
hê of iets skandaligs in die openbaar aan te vang om bekendheid te verwerf. 
Wat van die talle onbekende mense wat dag vir dag “klein heldedade” in hulle eie 
omgewing verrig sonder om enige erkenning of "celebrity status" te verkry? Ons kry hulle 
oral in die samelewing. Mense wat betrokke raak by die wel en die wee van ander en hulle 
lig laat skyn op die stukkie aarde waar hulle geplaas is. Mense soos ek en jy wat maar net 
doen wat God van ons vra. 
Om mense wat buitengewone diens aan die samelewing verrig as heiliges op te hemel, 
doen almal eintlik 'n onguns aan. Want dan sit diegene wat hulle nie as die Moeder 
Teresa’s van hierdie wêreld sien nie, handegevou terug en laat dit oor aan die “heiliges” 
onder ons om God se werk op aarde te doen. 
 

Gebed vir vandag 

Here, U verwag nie van ons om groot dade te doen nie maar slegs om deur klein dade van 
liefde 'n stukkie hemel op aarde te skep.  
[Deur Hennie Symington uit Vers ‘n Dag: Gewone mense is God se “celebrities”.] 

 
Kubergroete tot volgende keer.       



 


