
 

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

beplanning. 
 

Kortpad  Belangrike Datums   
30 Januarie         Ouers van senior kategese en kategesepersoneel vergader 
01 Februarie       Name van sameroepers van Kermis moet by Kerkkantoor wees 
02 Februarie       Webwerf beplanningsvergadering 
11 Maart              Kraggakamma Kermis 
            
Saam op pad vir Christus      
Jesus se eerste dissipels het nie veel vir Hom gedoen nie. Hulle het Hom eers net 
dopgehou, geluister, tyd spandeer met Hom, geleer van Hom, gekyk wat Hy doen en Hom 
oral gevolg. So is hulle ‘opgelei’ om al meer soos Hy te word – mense wat met dieselfde 

waardes en oortuigings as Hy leef. Dissipelskap is nie ‘n kursus nie; dis ‘n leefwyse.  

Ouers en die kategesepersoneel vorm ‘n span in ons gemeente. Kategese-brief  
Die jaarprogram vir die kategese is klaar opgestel. Graad 1 - 3 kategese en  

Graad 4 - 7 kategese 
Stoffel en Wysneus bespiegel of dit lekker is om terug te wees by die kerk. Poppekas 
Gaan lees meer oor die lief en leed van ons gemeente in die somer- uitgawe van ons 

gemeenteblad, die Kommunikamma. 
Gedurende die Week van Gebed  was die tema: Die God wat die wêreldomspannende gebed 

omvat.  

Die bediening van tee na die erediens Sondae is ‘n bediening in eie reg. Teebeurte 2011 
Let op die waarskuwing: die Bybelgenootskap se  E100 leesrooster  kan jou lewe verander. 

 
Padkos: Ja-sê moet uit die hart kom 
Matteus 5 vers 37 “Laat julle ‘ja’  eenvoudig ‘ja’ wees en julle  ‘nee’,  ‘nee’.  
Jesus leer in die Bergrede dat ek nie allerhande geloftes moet aflê as die waarheid ter 
sprake is nie. My ja is goed genoeg. Dis al wat God van my vra — om ja te sê en ja te 
doen. Baie mense probeer om met Hom ooreenkomste te maak soos: "As U dit of dat vir 
my doen, dan sal ek dit of dat vir U terugdoen." Ek moenie met God armdruk nie. Hier aan 
my kant van die draad het ek in elk geval niks in my hand om met Hom te probeer 
onderhandel nie. Ek staan altyd bakhand voor God. My ja is daarom vir Hom oorgenoeg. 
 
My ja vir God beteken dat ek in 2011 'n klipharde ja gaan uitleef. As ek iets vir Hom of 
iemand sê, dan doen ek dit. Wanneer ander uit my mond hoor: "Ek bid vir jou," dan kan 
hulle maar weet ek doen dit. Wanneer hulle hoor: "Ek is daar vir jou," dan kan hulle op my 
knoppie druk. As my gesin hoor hulle is kosbaar, dan gaan hulle sien hoe ek ander dinge 
laat staan om naby hulle te wees. Ek bedoel in 2011 elke ja oor my lippe omdat dit 
hartlangs eerste kom. [Stephan Joubert  www.ekerk.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer.       


