
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

21 Februarie       Gesamentlike nagmaal in saal 

21 Februarie       Kleuterkerk in Voortrekkersaal. Geen kategese  Geen hartklop 

28 Februarie       Eerste geleentheid vir belydenisaflegging 

29 Februarie       ViA se eerste byeenkoms van die jaar: Is jy ‘n dapper meisie? Verlaat dan jou huisie 

12 Maart            MTR Smit se fondsinsameling 

12 Maart            Bybelgenootskap se jaarlikse vrugtemark 

29 Apr – 01 Mei  Mighty Men. Kontak Frans Krause 083 452 6396 

Saam op pad vir Christus 

Kom deel in 'n heerlike geleentheid  om ons Koning te besing! 

 

Preke: Die preke van die klassieke diens word opgeneem en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

 

Koskas 

Die gemeente se koskas is byna leef. U kan nie-bederfbare kos en badkamer-benodigdhede in die 

voorportaal van die kerk of saal kom neersit of by die kerkkantoor inlewer. 

 

Fonteinvriende 

Tydens die Fonteinvriende se eerste byeenkoms van die jaar het hulle God gedank vir Sy liefde en dat Hy 

hulle, ten spyte van hul grys koppe, nog in Sy gemeente gebruik. Kyk hier wie het almal  die ken-mekaar-

speletjie kom speel. 

 

Iran tweede gevaarlikste land in wêreld om ‘n Christen te wees 

Honderde duisende Christene het al uit die land gevlug. Bid vir die moedige gelowiges wat steeds daar bly. 

Dank die Here vir hul getuienisse hoe hul ISIS vergewe. Kyk na die video unafraid of ISIS op 

there4ministries se webwerf.  

 

Sake vir gebed 

Van ons lidmate en verskeie sake in ons stad, land en in die wêreld het ons voorbidding dringend nodig.  

Sake vir Gebed 

 

Kleinskool Inisiatief 

Die skooltjie benodig  allerlei skryfbehoeftes vir die leerders en die onderwysers. Salomé van Heerden 

Benodig ou kussingslope en plat kussings om matrassies vir die kinders te maak. Waarmee kan u help? 

 

Kermis 2016 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/21%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=fotogalery
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=fotogalery
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/21%20Februarie%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/21%20Februarie%202016.pdf


As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Stuur gerus voorstelle vir nuwe tafels / tafeltjies. Pryse 

vir ‘n kompetisie is baie welkom. Ons mikpunt is om op die laaste die wykslyste teen einde Februarie 

gereed te hê vir verspreiding in die wyke. 

Padkos  Daar is ’n duur prys op ons kop 

1 Petrus 1 vers 18 en 19: Julle weet to g dat julle nie met verganklike middele soos silwer of 

goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bgestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met 

die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. 

Almal van ons het ‘n prys op ons kop. Gaan neem maar net versekering op jou lewe uit, of op jou 

eiendom, dan hoor jy gou watter premie versekeringsmaatskappye op jou kop plaas. Hulle besluit gou-gou 

wat is jy werd in geldterme. Het jy geweet God heg ook ’n prys en ’n waarde aan jou? Hierdie  waarde 

word nooit deur Christus in geldelike terme bereken nie. Hy reken jou waarde so hoog dat Hy bereid was 

om Sy eie lewe op te offer om jou vir altyd in sy teenwoordigheid te mag hê. In 1 Petrus 1:18-19 hoor ons 

dat ons nie met verganklike middele soos goud of silwer losgekoop is nie, maar met die kosbare bloed van 

Christus. Hy was bereid om al God se verlore aardse eiendom op Sy eie skouers te tel. Jou waarde voor 

God is gelykstaande aan Christus se eie lewe. By Golgota het Hy met jou plekke  omgeruil. Hy het Sy 

vryheid vir jou gegee in ruil vir jou sondes en gemors. Jy het ewige waarde vir Hom. Dink net wat sal 

gebeur as jy ook ander mense se waarde so hoog begin ag soos wat Jesus jou ag. Dan sal jy hulle met 

respek behandel.  
[Stephan Joubert Goeie Nuus www.ekerk.org.za] 

  

kubergroete tot volgende keer 
[2016-02-21]  


