
 

 

 

 

 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor  

Kraggakamma as fontein van God se liefde 

 

Kortpad   Belangrike Datums 

24 November    09:00 Gesamentlike informele Kerssangdiens, gemeentevisie, logo en fontein 

24 November    Kategese afsluiting 

24 November    19:00 Gesamentlike Kersspelsangdiens 

12 Desember    Bybelgenootskap Fietstoer begin 

 

Saam op pad vir Christus 

 

God se droom vir Sy gemeente 

Om te soek na God se droom vir Sy gemeente is nie ‘n maklike proses nie. Uiteindelik is ons deur Sy Gees 

en Woord gelei tot die visie: Ons is God se fontein van liefde, met die klem op God se fontein. Hy maak 

ons lewens nooit net vol nie, maar oorvol van Sy liefde. 

 

VIGS: Die siekte waaroor niemand praat nie 

RSA is een van die lande waar nuwe infeksies met meer as 25% verlaag is. Die persepsie is egter al meer 

dat MIV nie meer ‘n probleem is nie, dat ons dit ‘uitgesorteer’ het.  Goeie nuus en rede tot kommer. 

Knyp ‘n paar minute af en vergewis jou van die stand van sake – jy mag dalk baie verbaas wees!  

Kom ons bid saam vir almal wat VIGS het of wat vandag sal hoor hulle is MIV-positief, vir hulle versorgers, vir al die 

wetenskaplikes en tegnici wat ‘n geneesmiddel soek en dat die kerk sal liefde uitstraal. Internasionale VIGS-dag. 
 ‘n VIGS-lyer is van sy/haar eie liggaam, familie, vriende, die samelewing en selfs van  die kerk  vervreemd. 

 Gebed van 'n VIGS-lyer. 

Daar is baie inligting en ondersteuning  beskikbaar, ook hier in Port Elizabeth. 

 

Bybelgenootskap: ‘n besondere projek 

Die Bybelgenootskap wil graag verseker dat Bybelvertalings van die hoogste gehalte moontlik is, ten spyte 

van die hoë koste daaraan verbonde. Gespesialiseerde vakkundiges word aangestel om te help met die 

opleiding van vertalers. Die WBG is tans by ongeveer  600 Bybelvertalingsprojekte betrokke. 

 

Misfits 

Daar moet iets spesiaals aan Misfits  wees, want jongmense loop dit selfs in eksamentye nie mis nie. 

 

Padlangs 

‘n Mooi verhaaltjie bevestig die ou gesegde: alles gebeur met ‘n doel. The missing finger 

 

Mannegroep 

Al die pad hier uit Lagos!! Ek groet julle my broers in die naam van ons Here Jesus Christus. 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/17%20November%202013.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=leer
http://www.youtube.com/watch?v=Y09D1n2O43w&list=UUcvXOLR0jOIVFHf2WKfCMKA
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=leer
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=leer
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=wie
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=bybelgenootskap
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=misfit
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=Getuienisaksie


 

Padkos  Hulle word so vinnig groot! [‘n Boodskap vir alle jong ouers] 

 

Efesiërs 5 vers 10 en 16: Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Maak die 

beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in ‘n goddelose tyd. 

 

Onthou jy hoe het jy gewens jou kinders word groot? Skielik is jy verstom oor hoe vinnig dit gebeur.  

Bob Benson beskryf dit mooi: "Ek ry verby 'n klomp huise op pad huis toe; party is mooi en sommige 

uitnodigend. Maar my hart bokspring sommer as ek my huis teen die heuwel sien. Ek is so trots, want ek 

het self die planne opgestel. Dit was eers groot genoeg vir ons. Ek het selfs 'n studeerkamer gehad, waar 

die twee tienerseuns nou bly! Ek het 'n gastekamer gehad, maar my meisiekind en nege poppe is nou 

permanente gaste daar. Daar was 'n kamer vir Peg, wat dit in 'n naaldwerkkamer wou omskep. Maar twee 

seuns wat op die onderdeur swaai het daardie kamer beset. Op die oomblik lyk dit nie of ek veel van 'n 

argitek is nie, maar dit sal weer groter word. Hulle sal weggaan universiteit toe, om te gaan werk en hul 

eie huise te kry. Dan sal daar plek wees: 'n gastekamer, 'n naaldwerkkamer, 'n studeerkamer. Maar dit sal 

nie leeg wees nie. Elke hoek, kamer en keep uit die koffietafel sal vol herinneringe wees. Herinneringe van 

pieknieks, Kersfeeste, van sit by 'n siek kind se bed... van vakansies, katte, honde, blou oë... 

gradeplegtighede, eerste afsprake, argumente... en 'n duisend ander dinge wat die lewens volmaak van 

mense wat vyf kinders grootmaak. Ek en Peg sal stil sit en luister na die laggeluide in die mure." 

 

Kinder-en jeugjare gaan vinnig om. Maak hulle dus vol met wonderlike herinneringe wat vir altyd sal hou. 

 

Sielskos: Rut 1:8-18; Rut 2:5-12; Rut 3:1-6; Rut 4:9-13 

 

[Woord vir Vandag www.radiokansel.co.za. Ingestuur deur Sarie Harmse]        

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [Stephan Joubert Kernkrag wwww.ekerk.org.za ] 

 

kubergroete tot volgende keer 
 [2013-11-24] 

 

http://www.radiokansel.co.za/

