
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ps 136 Loof die Here, aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie. 

Kortpad Belangrike Datums 

27 April            Erediens in die kerkgebou 

02 – 04 Mei      Kamp Vastrap vir Pa en Seun 

06 - 08 Junie Vrouekamp - Kamp vir alle vroue 20 jaar en ouer.   Kontak gerus vir Sonja: 0847032992 

13 – 15 Junie Wild at Heart Bootcamp vir mans. 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Daar is geen rekords in enige hemelse lêers dat enigiets ooit met jou verkeerd gegaan het nie. Jesus 

Christus het jou vrygespreek. Aanvaar Sy vryspraak in geloof. Belydenisaflegging 

 

Padlangs 

Hoe meer harde- en sagteware ons het om ons werklas te verlig, hoe besiger raak ons. Die apostel Paulus 

gee ons 'n kykie in God se 'geheime plan' vir Sy uitverkorenes, wat tans in tyd vasgevang is, maar wat 

Hy vir die ewigheid bestem het. 

Kamp Vastrap 

Hierdie wegbreeknaweek word deur die NG Kerk Despatch-Eendrag op 'n wildsplaas net buite Uitenhage in 

die skilderagtige Winterhoekberge aangebied. Alle pa's en seuns (16 jaar en ouer) is welkom om in te 

skryf.  Dit is 'n wonderlike ervaring saam met God in die natuur. Kamp Vastrap 02  - 04 Mei 2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9sPqdz5BK3c&feature=youtu.be 

Avontuurweek 

Avontuurweek vind hierdie jaar plaas vanaf 7 - 11 Julie 2014.  Elke dag tussen 08:00 tot 13:00. 

By NG Kerk Lorraine, NG Kerk KraggaKamma en by NG kerk Hoogland  

(besoek www.avontuurweek.org.za/ om u kind by NG Kerk Kraggakamma in te skryf) 

Koste beloop R120 per kind vir die week of R30 per dag.  

Maar as u u kind voor 31 Mei 2014 inskryf en betaal, kry u die "early brid" tarief van R100 per kind vir die 

week 

 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/23%20Maart%202014.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=jongmense
http://www.youtube.com/watch?v=9sPqdz5BK3c&feature=youtu.be


 
 

Wild at heart Bootcamp  

In order for a man to get his heart back, he’s got to take a journey.  One that involves risk, danger, and a 

point of no return.  The Wild at Heart Boot Camp, lead by the Lions of the Lamb team, based on the 

book Wild at Heart by John Eldredge, is a 3-day quest into the recovery of the masculine soul. 

Through teaching sessions that go deep into the message of Wild at Heart, guided times of personal 

reflection, and optional adventures, Boot Camp is more than a retreat – it is an expedition of the heart.  

You will never be the same. 

 

Padkos  Mea culpa!  

Ps 25 vers 11: Ter wille van u Naam, Here, vergewe my sonde, want dit is groot.  

Rom 5 vers 8: Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe 

ons nog sondaars was. 

 

Ons het almal 'n behoefte aan vergifnis. Miskien omdat ons die enigste wesens buiten God en sy engele is 

wat die kennis van goed en kwaad in ons dra. Jy weet hoe sleg jy voel wanneer jy verkeerd teenoor 

iemand opgetree het en hoe moeilik dit vir die persoon is om jou te vergewe. Jy kan maak asof dit jou nie 

skeel nie, maar eintlik wil jy vergewe wees. Ons hou nie daarvan dat mense sleg van ons dink nie. 

Hoe vra 'n mens om vergifnis? In 'n wêreld vol kitsoplossings is dit maklik om “jammer” te sê sonder om 

dit te bedoel; sonder om regtig te besef wat jy gedoen het om 'n ander een so te ontstel dat hy of sy nie 

lus het om jou te vergewe nie. Vergifnis kom nie sonder 'n prys nie. 

Bewys die egtheid van jou berou deur na die persoon toe te gaan en jou oortreding by die naam te noem, 

en sê: “Ek is jammer ek het jou voor ander mense verkleineer.” Of wat ook al. Moenie dit probeer 

onderspeel deur verskonings te maak soos: “Ek het nie gedink jy is so kleinserig nie,” of “Ek het maar net  

'n grap gemaak,” nie. Dit sê vir die persoon dat jy die seer onderskat en dit nie ernstig opneem nie. Nee, 

ware berou gaan dikwels met trane en diep emosie gepaard. 

Maak 'n belofte van: “Ek sal dit nie weer doen nie,” en hou daarby. Gaan doen dan nabetragting oor jou 

motiewe en die redes waarom jy so opgetree het en sê vir jouself: “Ek glo in vergifnis en die moontlikheid 

om geestelik te groei omdat ek besef het ek is verkeerd en iets daaraan wil doen.” 

Gebed: Here, vergewe my! Ek het iemand met my woorde en optrede te na gekom. Help my om 

my hart te deursoek voordat ek ander mense seermaak. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za]                        

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-04-27] 


