
 
Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor ‘n 
musiekbediening.* 
*Toe en Nou. Gesamentlike diens met gemengde styl. Wat is lofprysing? 

 

Kortpad Belangrike Datums 
02 September   NGK Grasvoëlkop hou ‘n spesiale “Viering van HOOP”. 
03 September   Louisa Meyburgh Tehuis hou basaar vanaf 09:00. 
04 September  Gesamentlike erediens. 

10 September   Louis Dubb Tehuis hou basaar vanaf 10:00. 
18  September Die Hollandse orrelis Martin Mans tree op saam met ons kerkkoor en die 
Morawiese koor. 
 
Saam op pad vir Christus   

Ons gemeente is gesëen met ‘n wonderlike musiekbediening en moet binnekort ‘n 
belangrike besluit neem oor gesamentlike eredienste. Ons Barok-orrel is die tweede grootste in 
PE. Ons talentvolle Informele Musiekgroep bespeel verskillende instrumente. 
Die besprekingsvrae handel oor die gemeente se sorg vir mekaar. Filippense 2 vers 19 – 30  
Preekrooster  
Sorg dat jy altyd ‘n ICE vir noodsituasies op jou selfoon het.   
‘n Opsomming van ons finansiële state is nou beskikbaar. 
Lees meer oor die nuwe boeke  in ons Mediasentrum: Veilig by God en Sex God. 
 

Padkos:  Psalm 19 vers 2: Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak 

die werk van Sy hande bekend. 
  

Lofgebed uit Wes-Afrika 

Here God, Almagtige, 
Ons het die oes ingebring! 

Maar dis Ú rëen wat die aarde natgemaak het. 
Dit is Ú son wat die broodwortel en die mielies 

uit die klei na bo getrek het. 
U genade het sëening op sëening oor ons land gestort. 

Stroompies het riviere geword, 
Mere het in moerasse verander. 
Spekvet koeie staar herkouend 

oor die groen see van die savannas. 
Die rëen het ons hutte se kleimure afgepleister 
en die muskiete het in die baie waters verdrink. 
Here, die veldpatats het uitgeswel soos lammers! 

Die broodwortel smelt op ons tong, 
die lemoene bars uit hulle skille, 
die piesangs gloei soos goud. 
O grote Skepper van alles, 
die aarde sê vir U dankie! 
U skepsels sê vir U dankie! 
U lof rys op in ons harte 

soos die waters van die Groot Rivier. 
 

[Uit: Die Groot Gebedeboek Lux Verbi.BM 2003] 
 

kubergroete  tot volgende keer 
[28.08.11] 


