
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Wie en Wat en Hoe van Die Misfits 
 

Kortpad   Belangrike Datums 

18 - 20 Okt        MPA leierskapfokus.  

20 Oktober        Gesamentlike diens met Ds Dirkie van der Spuy 

25 Oktober        Kraggakamma Kerslig Kontreimark 

26 Oktober        Kerksaal: Curriebeker finaal. Daarna bring-en-braai 

27 Oktober        07:00 biduur: danksegging 

27 Oktober        Gesamentlike diens: Dankfees: Kraggakamma 40 jaar en gemeente-ete 

03 November    Normale eredienste en kategese 

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens en kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Bybelgenootskap 

Die Bybel bring kinders in kontak met die Lewende Woord en kan help om hulle in hulle geloof te anker.   

Lees hier oor die rol wat die Bybelgenootskap speel. 

 

Ouboskamp 2013 

Ons het ‘n ongelooflike kamp op Oubos gehad.  As jy dit gemis het, het ons vir jou ‘n opsomming van die 

kamp gegee en darem ook ‘n paar foto’s.  Moenie die volgende een misloop nie. 

 

Kategete braai 2013 

Sê ons genoeg dankie?  Ons het ‘n spesiale geleentheid geskep om vir ons Kategete dankie te sê vir hulle 

toewyding tot ons kinders.  Die foto's sê alles. 

 

Familie kuieraande 

Kuier ons as gesinne genoeg saam?  Ons wil graag die geleentheid en die ruimte skep vir gesinne om so 

saam te kuier.  Die program is hier beskikbaar vir die res van die jaar. 

 

Kraggakamma Kerslig Kontreimark 

Waar?   Kraggakamma-saal, Gazanialaan Sunridgepark 

Wanneer?   Vrydag, 25 Oktober van vier tot laat 

Wat?   Geskenke, eetgoed, pesto’s, Kersfeeskoekies en baie baie meer. 

Wie?   Almal welkom by die mark wat deel is van gemeente se 40 jaar fees. 

 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://localhost/ngk.co.za/index.php?destination=Getuienisaksie
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=ouboskamp%202013
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kategete%20braai%202013
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jeug


Padkos  Ons is almal eintlik maar ‘tieners’  

Ek wil graag die geleentheid gebruik om met die ‘tieners’ te gesels. 

 

Die wêreld, die samelewing en ons kultuur wil jou graag laat glo dat jy nêrens inpas nie.  Jy is nie meer ‘n 

kind nie en jy is ook nog nie ‘n grootmense nie.  Op ‘n manier is die realiteit daarvan waar.  Dit beteken 

nie dat dit die einde van die storie is nie. 

 

Jy het ‘n belangrike rol om te speel.  Jy is belangrik.  Die impak wat jy kan maak in ander maats;  kinders 

en grootmense se lewens kan kan hulle radikaal verander.  As jy bereid is om ‘n instrument in God se 

hand te wees kan jy mense se lewens positief aanraak. 

 

Jy is connected.  Moet nooit geïsoleerd voel nie.  Jy is deel van ‘n klomp ouens en meisies van jou 

ouderdom wat net soos jy voel.  Daar is ‘n generasie wat ouer is as jy, wat regtig belangstel in jou en wat 

in jou lewe aangaan.  Neem die eerste stap en reik uit.  Jy sal vind dat daar ‘n simpatieke oor is wat 

luister en ‘n oop hand wat bereid is om joune te neem en jou te bemoedig. 

 

Raak betrokke en raak deel.  Kraggakamma Jeug het fenomenale groei beleef hierdie jaar en dit is maar 

net die begin.  Ons het groot dinge in die pyplyn.  Ek wil afsluit met een van my gunsteling aanhalings:  

‘We must be the change that we want to see in the world.’ 

 

-  Dirk 

 
 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-10-13] 


