
 

Welkom by www.ngkraggakamma.co.za  Kom kuberklets en kuberkoukus oor 
die volgende stap wat jy moet neem.

Kortpad
06 Oktober  Senior Lidmate se uitstappie na Bushy Park se melkery.
17 Oktober  Ons volgende opwindende fondsinsameling is ‘n potjiekos-aand.

Saam op pad vir Christus  
Wat beteken dit om ‘n aktiewe Christen te wees? Die ViA  Vroue in Aksie neem dit 
letterlik ‘n stap verder. 
Wat is die volgende stap  wat JY moet neem om meer ingelig te wees en meer betrokke 
te raak?
Maak jy soms ‘n vinnige systappie as niemand jou sien nie? 'n Siel teen 50c 
Aktiewe Christene het diep spore getrap in ons gemeente se geskiedenis.
Ons kan ook met ligter tred saam op pad wees. Blapse op kerkblaadjies

Padkos   Vier Stappe na jou Droom Efesiërs 6 vers 6 en 7

Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in die 
mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat

van harte die wil van God doen. Doen julle werk met lus, soos vir die Here 
en nie vir mense nie.”

Eendag het ‘n beroemde atleet, Charlie Paddock, ‘n jong seun se skool besoek. Op 
daardie tydstip is Paddock as die vinnigste atleet in die wêreld beskou. Hy het aan 
die leerders gesê: “Luister! Wat wil jy word? Noem dit, en God sal jou help om dit te 
wees.” 
Een seuntjie het daardie dag besluit dat hy ook die vinnigste mens op aarde wou 
word. Die seun het na sy afrigter toe gegaan en hom vertel van sy nuwe droom. Die 
afrigter het vir hom gesê: “Dit is goed om ‘n groot droom te hê, maar om jou droom 
te bereik  sal  jy  ‘n  leer  daarheen moet  bou.  Die  eerste  trap is  Beslistheid.  Die 
tweede  trap  is  Toewyding.  Die  derde  trap  is  Dissipline.  En  die  vierde  trap  is 
Gesindheid.”
Die gevolg van daardie inspirerende aanmoediging is dat die jong man voortgegaan 
het en vier goue medaljes in die 1936 Olimpiese Spele gewen het. Hy het die 100m-
naelloop  gewen  en  het  die  Olimpiese  en  Wêreldrekord  vir  die  200m oortref.  Sy 
verspring-rekord het vir twintig jaar gestaan. Sy naam? Jessie Owens. (Uit: Die Groot 
Boek van Illustrasies vir die Lewe – Solly Osrovech)
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Nie almal van ons sal Olimpiese rekordhouers word nie. Nie almal van ons sal as 
toppresteerders geag word nie. Maar, sou die Jessie Owens’e van die lewe steeds 
medaljes teen die muur gehad het as dit nie was vir die inspirerende woorde van die 
afrigter/mentor/ouer/eggenoot ens agter die skerms nie?   [Ingestuur deur Elizma Beets]

Kubergroete tot volgende keer.


