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Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor MTR Smit Kinderoord se 

kinders soos stukkende blompotte . 
 

Kortpad   Belangrike Datums   

08 - 11 Maart  Immanuel  

10 Maart        Vrugtemark by Bybelhuis 

11 Maart        Voorstelling van nuwe lidmate 

27 - 29 April    Mighty Men Konferensie      

11 Mei              Kermis        

 

Saam op pad vir Christus:   

Die kinders in die MTR Smit Kinderoord  moet bemagtig word om weer terug te gaan na hulle 

ouerhuise toe. 

Immanuel - God met ons:  Obed Produksies en Kraggakamma gemeente, bied weer 

hierdie gewilde musiekblyspel deur Danie Matthee aan.   

‘n Opwindende projek van Die Bybelgenootskap vanjaar is die publikasie van die eerste 

volledige Bybel in Suid-Ndebele. 

Bybelvasvra 2 Hoe goed ken jou Bybel? Toets jou Bybelkennis deur gou hierdie vrae te 
beantwoord .  
Ons is genooi na die inseëning van  Seyisi se proponent.  
 
Padkos: Spyt kom altyd te laat 

2 Timoteus 4 vers 7 en 8: Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep 
bereik. Ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die 
lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir 
my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. 
Iemand vertel my dat hy een keer op ‘n vliegtuig was waarvan twee motore die gees gegee het. 
Te midde van die panedemonium op die vliegtuig wat losgebars het, sê die kaptein toe vir die 
passasiers dat hulle hul selfone mag aanskakel om hulle geliefdes te skakel. Nee, nie hul 
bankbestuurder of beleggingskonsultant nie... Hulle moes in daardie oomblikke met hul eie 
mense praat. Wanneer mense se lewe aan ‘n draadjie hang, dan gaan hulle harte uit na hulle 
geliefdes toe. Ook roep baie dan vir God in gebed aan. Dit is goed so, maar hoekom eers wag 
tot so ‘n krisisdag voordat jy God naderwink? Dan is Hy eintlik maar net die Noodwiel en nie die 
Stuurwiel van jou lewe nie. 
Kry jou prioriteite reg terwyl jy hier en nou die kans het. Loop vandag op die regte pad saam 
met die Here. Dan loop jy reguit wenpaal toe, want Jesus stap altyd saam op hierdie pad van die 
lewe. Hy wag jou in met die oorwinningskroon in sy hand, soos wat Paulus vertel in 2 Timoteus 
4:7-8. Dan gaan jy nooit as te nimmer spyt wees wanneer jou laaste dag hier op aarde 
aanbreek nie. Verbeel ek my of spyt kom in elk geval altyd te laat! 
[Stephan Joubert www.kernkrag.co.za ] 
                  

kubergroete  tot volgende keer 
[04.03.2012] 


