
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  
2 Kor 6:1-13 Die Heilige Gees maak ons medewerkers van God of Veneto se eie keuse. 

Kortpad Belangrike Datums 

11 Mei              09:00 Een gesamentlike diens. 

11 Mei               Afskeid Ds Keyter: 08:30 Kerkraadsvergadering 10:15 Kerkgebou. Daarna tee in saal 

17 Mei  MTR Smith Kinderoord kermis: ons Huis No 8 is verantwoordelik vir die poedingtafel. 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van kermislyste en boekie met kaartjies 

23 Mei               Laaste dag vir inhandiging van Communitas gemeentevraelyste 

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. 

7 – 11 Julie  Avontuurweek 

29 – 31 Augustus Happening 8 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke:  Lydensweek 

Ons mag nie net in Hom glo as ‘n Here van genesings en voorspoed en dit vir ons begin opeis nie. Hy is 

ook die Een  wat moes kom ly. Wie is Jesus vir jou? 

 

Padlangs 

Alexander Pope het gesê: "Om foute te maak, is menslik; om te vergewe is goddelik." Ongelukkig is 

die meeste van ons maar al te menslik wanneer dit by vergifnis  kom.    

 

Happening 8 

Happening 8 vind plaas tydens die laaste naweek van Augustus van die 29ste tot die 31ste.  Daar is nie 

baie tyd oor om in te skryf nie aangesien dit altyd lank voor die tyd vol is.  ‘n Derde van al die plekke is 

reeds gevul.  Die naweek se fokus is om elkeen se verhouding met die Here te vernuwe.  Laai die 

inskrywingsvorm af en word deel van die Happening beweging.  Lees gerus ook wat die Happeners oor 

Happening 7 te sê gehad het.  

 

Avontuurweek 

Ons is bevoorreg om Avontuurweek ook hier by ons in Kraggakamma aan te bied.  As jy betrokke wil raak 

kontak gerus vir Sonneke Lategan.  Avontuurweek vind hierdie jaar plaas vanaf 7 - 11 Julie 2014.  Elke 

dag tussen 08:00 tot 13:00. 

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.  

As u, u kind voor 31 Mei 2014 inskryf en betaal, kry u die "early bird" tarief van R100 per kind vir die 

week 

 

Padkos  Regs omkeer!  

Esegiël 11 vers 19:  Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n  nuwe gees onder hulle laat posvat.  

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=kleingroepbediening
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kleingroepbediening


Wanneer 'n  mens in een rigting kyk, hoef jy slegs'n aks te draai om heeltemal 'n ander prentjie te sien. 

Net so hoef 'n sondaar slegs 'n geringe verstelling te maak om sy situasie vanuit 'n ander hoek te sien, 

het 'n wyse ou rabbi eenmaal gesê. Soms lyk die afstand tussen hemel en hel, tussen hoop en wanhoop, 

tussen sonde en vergifnis so groot dat ons twyfel of ons ooit daaroor kan kom. Soms lyk 'n verhouding so 

onherstelbaar verbrokkel dat ons nie eens probeer om mekaar oor die gaping te vind nie. Die blote 

gedagte daaraan om die taak van versoening aan te pak, lyk vir ons feitlik 'n onmoontlikheid. Maar dit 

hoef nie so te wees nie. Soms maak 'n geringe verstelling yslike verskil – net 'n aks na links of 'n aks na 

regs kan jou perspektief heeltemal verander. 'n Oomblik van hartgrondige gebed of vergifnis en die saak 

kry 'n heel ander kleur. Dit is nie onmoontlik nie. Probeer dit. 

 

Stop in jou spoor en verander van rigting. Probeer 'n slag die ander kant van 'n saak te sien om die 

probleem op te los. Hier is net 'n paar voorbeelde: 

 

· As jou onvermoë om verantwoordelik met geld te werk tussen jou en jou maat staan, doen iets daaraan. 

· Staak die skinderpraatjies by die kantoor of tuis. 

· As jou humeur jou laat struikel, leer om dit te beteuel. 

· Moenie dat 'n R100 verhoging tussen jou en jou huishulp staan nie; kyk weer na haar situasie. 

· Weeg die impak van jou woorde op ander. Woorde maak seer. 

· Bely jou geheime sondes voor jou Skepper en hou op daarmee. 

 
Daar is 'n duisend ander voorbeelde waar 'n  geringe verandering in jou houding 'n enorme verskil in jou 

en ander se lewens kan maak. As jy dit nie regkry nie, draai ten minste jou hart in die regte rigting. 

Wanneer jy dit gedoen het, neem God daardie las van jou af en verwyder dit so ver as die ooste is van die 

weste en gee jou 'n splinternuwe uitkyk op jou situasie. 

 

Gebed: Here, hoekom is dit so moeilik om my siening te verander? Ek vra dat U langs my kom 

staan om my in die regte rigting te stuur. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za]  

kubergroete tot volgende keer 
 [2014-05-11] 

http://www.versndag.co.za/

