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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor eredienste en ‘hoe maak mens?’ in ons 
gemeente.

Kortpad
Gemeentelike fondsinsameling:  In plaas van ons jaarlikse kermis,  gaan daar 
verskillende geleenthede vir en deur ons gemeente hiervoor geskep word. Meer hier

Saam op pad vir Christus
Eredienste: Audio cd’s kan by die kerkkantoor of aanlyn op ons webwerf bestel word. 
Jy kan [sommige] preke ook op die webwerf lees. Hierdie webbladsy word volgens 
statistieke die meeste besoek. Dis verblydend, want  www.ngkraggakamma.co.za is 
‘n bediening en nie net nog ‘n webwerf met inligting nie. Ons waardeer dit baie dat 
ons gemeente se predikante vir ons die teks van eredienste stuur. preke

Ons het ‘n paar praktiese vrae aan Gemeentebediening gevra. Gaan lees gerus die 
antwoorde. Hoe maak mens?

Padkos:   Hoop in wanhoop   
Klaagliedere 3:24  “Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.”
As vise-president het George Bush die VSA verteenwoordig by die begrafnis van die 
vorige Russiese leier, Leonid Brezjnjef. Bush was diep geroer deur die stille protes 
van Brezjnjef se weduwee. Sy het roerloos by die kis bly staan tot oomblikke voordat 
dit toegemaak is. Net toe die soldate aan die deksel van die kis raak, het sy ‘n daad 
van  groot  moed  en  hoop  uitgevoer;  ‘n  gebaar  wat  as  een  van  die  grootste 
ongehoorsaamhede wat nog ooit gepleeg is, beskou kan word. Sy het afgebuig en 
die teken van die kruis op die bors van haar oorlede man gemaak.
Daar,  in die  hoofstad van die sekulêre,  ateïstiese  mag wat alles  deur  haar  man 
beheer is, het sy gehoop dat haar man verkeerd was. Sy het gehoop op ‘n ander, 
beter lewe wat deur Jesus voorgestaan is: Hy wat aan die kruis gesterf het. Sy het 
gehoop dat daardie Jesus nog aan haar man genade sou betoon.
Daar is soveel stories van mense wat getuig dat hoop hulle laaste vesting in moeilike 
omstandighede is. Hoop dra ons deur die storms. Sonder hoop is daar ook nie meer 
geloof nie. Mag ons nooit ophou hoop nie. 
[Ingestuur deur Elizma Beets]

Kubergroete tot volgende keer.
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