
 

 Welkom by www.ngkraggakamma.co.za
Met hierdie eerste uitgawe van kuberkamma nooi ons jou om in te skakel by ons 
webwerfbediening. Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor die betekenis van die Kruis vir 
ons gemeente en in ons alledaagse lewe!

Kortpad
 Pak jou piekniekmandjie en kom geniet Vrydag 14 November om 19:30 in die Savoy-

teater: KNIEDIEP IN DIE WARMWATER  deur Danie Matthee.
            Wenners van Jeugfonds se R10-kaartjies word ook bekend gemaak.

 Ria Coetzee praat oor DOGTERS VAN EVA tydens ‘n ligte ontbyt by die
Vrouebediening se afsluitingsfunksie Saterdag 15 November om 09:30
in die Jan Viljoen-saal.  Kleinskool se handwerk sal te koop wees.

* kliek op Kommunikamma op die tuisblad se kieslys en dan op Afkondigings vir details

Saam op pad vir Christus  
Bid asseblief vir die aanstelling van Danie Matthee as deeltydse predikant met spesifieke 
opdrag: Jeugbediening. *kliek op Jeug op die tuisblad se kieslys 

Die meeste aksies en groepe is nou besig om af te sluit vir die jaar.  Kom ons dank die Heer 
vir groei wat plaasgevind het, hoewel dit soms pynlik was. Begin solank biddend besin oor 
waar jy gaan inskakel volgende jaar. “Die lewe is net sinvol as jy is waar God jou wil hê”
 [L Smedes] . Daar is aksies, groepe en bedieninge te kus en te keur in ons gemeente. 
*kliek op Waar kan ek inskakel? op die tuisblad se kieslys.

‘n Paar gemeentelede het sopas teruggekeer van ‘n uitreik na België saam met ds Ferdi 
Gouws. *kliek op die tuisblad se kieslys: Waar kan ek inskakel? en dan op Getuienisaksie



Padkos 
"Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van 
die Here vier." (Eksodus 12:14)

1. Is jy 'n "verlede-mens" (dink aan die goeie ou dae) of 'n "toekoms-mens" (dikwels           
    bekommerd oor die pad vorentoe)? 
2. Die ideaal is dat ons iets van albei sal wees:

o Elke dag moet vir ons spesiaal wees - God gee dit vir jou as 'n geleentheid om Hom 
te dien: ook vandag!

o Ons moet terugkyk - om God se sorg raak te sien (en nie net wat goed/sleg was nie).
o Ons kan na die dag van môre uitsien - God is dieselfde: Hy sal dan ook daar wees 

om vir jou te sorg.
o Ons verlede moet ons op God rig om elke nuwe dag tot Sy eer in te rig - sodoende 

gaan  ons al meer "suksesvol" wees
o Elke dag behoort 'n feesdag te wees - "dankie sê" vir God omdat Hy ons dag na 

dag dra.
o Die verskil lê daarin of ek primêr op God fokus (watter verskil Hy in my lewe kan maak)   

                óf op my eie swak pogings.
3. Uitdaging: Wees 'n "vandag-mens" waarin jy voluit tot eer van God leef!

Nadenke:
 Gelowiges is op vandag (elke dag!) ingestel - om God te loof vir Sy sorg uit genade.
                                                                                                                      
                                                                                                                              [Uit Wierdafokus: 04 Feb 2008]


