
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Wie en Wat en Hoe  van die Getuienisaksie Diensterrein 

 

Kortpad   Belangrike Datums  
05 Mei       Bekendstelling van Diensterreine:  

                  Kerkgebou: Getuienisaksie        Saal: Gemeentebediening en Erediens 

05 Mei       Kooroefening 

12 Mei       Ons Pinksterdienste begin 

18 Mei       Bybelgenootskap se gholfdag 

08 Junie    Huis Louisa Meyburgh fondinsameling met eregas  Ian von Memerty 

 

Saam op pad vir Christus 
Kermis 2013 
Eerste DANKIE aan ons HEMELSE VADER wat ons so geseën het met ‘n  pragtige dag,  gewillige helpers en alles 

wat so mooi reggeloop het. Ons LOOF  U en PRYS U. [Cobus van der Vyver].  

Kyk solank na na die foto’s van die pretdraf. 
 

Aksie België vir Christus  

Kom bid elke dag saam volgens Mei 2013 se  Gebedsversoeke.   

Ferdi en Ronel gaan binnekort by in kunssentrum vir gestremdes in België behulpsaam wees. Lees  wat 

hulle doelwit hiermee is in hulle nuusbrief Mei 2013. 

In ABC Nuusflitse Mei 2013 word hulde gebring aan Robert Schmidt. 

 

Kleinskool Kleuter-en Bewaarskool 

Hierdie skool het sy ontstaan te danke aan ‘n Montessori-skoolhoof en ‘n groepie van 10 vroue wat naby 

mekaar in die hart van die bendegeweld-area woon. Ons gemeente is nou betrokke by Kleinskool. 

 

Karoo Mighty Men Conference 2013 

Kyk saam na van die foto’s en lees wat ons Mighty Men ervaar het. 

Lees meer oor een besonderse ervaring oppad na KMMC. 

 

Pinkstertyd is tradisioneel inkeertyd, luistertyd, omkeertyd. Vanjaar gaan ons, in aansluiting by ons 

jaartema, elke aand kyk na die vrug van die Heilige Gees. Ons Pinksterdienste begin Sondag 12 Mei om 

18:30. Die dienste word die volgende oggend om 09:00 herhaal. Kinderpinkster in die saal is slegs vir 

laerskoolkinders.  

‘n Ander Pinksterreeks, Baniere vir ons geloofstryd, wat versorg is deur die Verenigde Diensgroep vir 

Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie (VDDG), is in Afrikaans en Engels beskikbaar. 

 

 



Openbare Belydenis van Geloof 

Elke jongmens het sy/haar eie teksvers as leuse  vir die geloofspad vorentoe met ons gedeel. 

 

Padkos  Laat staan jou onafhanklikheid   
Hebreërs 4 vers 16:  "Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy 
sal aan ons Sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word." Ons word groot 
met die woorde: "As jy iets wil hê, moet jy daarvoor werk."  
 
Maar 'n sterk werksetiek kan ons denke verdraai as dit gaan oor wat God verniet vir ons wil gee. God giet 
altyd Sy seëninge uit, en as leë houers moet ons leer om ons harte oop te maak vir dit wat Hy ons bied. 
Jesus het gekom om ons van swaarkry te verlos en nie om ons uit te nooi om op 'n ander manier onder 
die vaandel van Christenskap swaar te kry nie. God se seëninge word uit genade gegee word en in geloof 
ontvang. 'n Bybelonderwyser skryf: "Ek het altyd iets probeer 'doen' en het God uit die oog verloor. Ek het 
probeer om myself, my gesin en omstandighede waarvan ek nie gehou het nie, te verander, en selfs om 
my bediening te laat groei. Maar God laat nooit toe dat ons suksesvol is sonder Hom nie... Uiteindelik het 
ek geleer om te bid vir dit wat ek nodig gehad het en het ek God toegelaat om dit te voorsien op Sy 
manier en op Sy tyd. Toe ek dit gedoen het, het ek Sy rus ervaar." Om so te kan lewe, moet jy besef hoe 
belangrik jy vir God is en op Sy genade staatmaak. Die waarheid is dat Hy meer as gewillig is om jou te 
help as jy jou onafhanklikheid laat staan. 
 
Sielskos: Jer. 4-6; Matt 27:11-26; Ps 55:12-23; Spr. 8:19-21 
[Uit: Woord vir Vandag deur Bob en Debby Gass www.radiokansel.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-05-05] 


