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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor ‘n sinvolle vennootskap met Seyisi.

Kortpad
Verkoping: heerlike Jansenville sosaties Vrydag 27 Maart 16h15 – 18h15
Meer inligting http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma

Saam op pad vir Christus
Daar was geen formele agenda of tema tydens die braai saam met die Seyisi-
gemeentelede nie. Dit was net goed om verby menslike grense te kyk en saam met 
ander gelowiges te ontdek dat die Heilige Gees vir ons almal dieselfde bewussyn van 
probleme, gevare en uitdagings in die land gee. Kontak gerus vir Willie Bezuidenhout 
084 5143203 vir meer inligting oor hierdie kritiek-belangrike vennootskap.   
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/Seyisi%20braai.pdf

Padkos : Wat is jou kosbaarste besitting? Spreuke 15:16
Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en  bekommernis daaroor. 
William Rittenhouse vertel dat hy en sy gesin eenmaal op vakansie was toe hulle sien 
hoe ‘n tas van die dakrak van ‘n motor wat in die teenoorgestelde rigting ry, afval. 
Hulle het stilgehou, maar die ander motor het aangery. Die enigste aanduiding van 
eienaarskap in die tas was ‘n goue twintigdollarmuntstuk met ‘n inskripsie daarop: 
“Gegee  aan  Otis  Sampson met  sy  aftrede  by Portland  Sement  Maatskappy.”  Na 
uitgebreide korrespondensie is Otis gekontak. Hy het aan Rittenhouse laat weet dat 
hulle maar van die tas en alles daarin ontslae kon raak, maar dat hulle net die goue 
muntstuk  aan  hom  moes  terugstuur.  Otis  het  telkemale  die  frase  “my  heel 
kosbaarste besitting” gebruik.
Rittenhouse het  die  muntstuk teruggepos met ‘n brief  daarby waarin  hy vir  Otis 
vertel van sý kosbaarste besitting, Jesus Christus. ‘n Jaar later het Rittenhouse ‘n 
pakkie ontvang. Dit was die twintigdollarmuntstuk. Otis het geskryf: “Jy sal verheug 
wees om te hoor dat ons aktiewe lidmate van ‘n kerk geword het. Ons wil hierdie 
goue muntstuk vir jou gee. Ek is 74 en my vrou is 72. Jy was die eerste een om ons 
van Jesus te vertel. Nou is Hy ook ons kosbaarste besitting.
(Uit: Die Groot Boek van Illustrasies vir die Lewe – Solly Osrovech)
Wat is jou kosbaarste besitting? Het jy ook iewers daardie spesiale “goue muntstuk” 
wat net so bietjie belangriker as Jesus in jou lewe is? Gaan maak vandag jou lewe 
skoon en gee vir Jesus die plek in jou lewe wat Hy behoort te hê. En deel dan jou 
kosbare  Besitting  met  die  wêreld.  “Die  oes  is  groot,  maar  die  arbeiders  min.” 
Matt.9:37
Kubergroete tot volgende keer.
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