
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

13 Maart            09:00 Vyfde Lydensweek. Bevestiging van kerkraadslede. Kleuterkerk in Voortrekkersaal. 

13 Maart           10:00 Kategese 

13 Maart           18:00 Lofprysing en aanbidding: ‘n heerlike geleentheid om ons Koning te besing 

14 – 16 Mrt       09:00 en herhaling 18:00 Groot lydens- en sendingweek 

15 Maart           19:00 – 20:00 ICU 

17 Maart           Fonteinvriende se uitstappie na Swan Lake 

19 Maart           20:30 – 21:30 Aarde-uur 

01 – 03 Apr       #Imagine 2016 

02 April             Louisa Meyburgh se straatkollekte  

   

Saam op pad vir Christus 
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. 

 

Verwelkoming van nuwe predikant 

Kraggakamma heet Ds Deon Els en sy vrou Liesel baie welkom by ons. Bekendstelling 

 

Sake vir gebed 

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

Vandag bid ons spesifiek vir Christene in Pakistan wat deur wette gedwing word om geheime gelowiges te 

wees. Bid vir diegene wat ontvoer is en vir die beskerming van Christenkinders wat dikwels in skole 

geboelie word.   Sake vir Gebed 

 

ViA vier skrikkeljaar  

Die dames was getooi met die mooiste, oorsponklike hoede. Maar wat onder jou ‘hoed’ gebeur, is 

belangriker as die ‘hoed wat jy dra’.  ViA op hul hoedens 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Ons dank die Here dat ons nou konvenors vir al die 

tafels, behalwe  vir die koeldrankstalletjie, het. Hou aan om te bid dat die kermis sal bydra tot die 

uitbreiding van Sy Koninkryk. 

Padlangs Het jy die regte klere aan? 

Sonder die regte kostuums en spesiale kragte kan die superhelde in flieks nie doen wat hulle moet doen 

nie. Ek is groot gemaak met die idee dat ek altyd spesiale klere kerk toe moes dra. Maar ek het nooit 

gevoel ek het die Here se superkrag as ek kerkklere aangetrek het nie. Christene se superklere én 
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superkrag waarmee ons die wêreld omkeer, is so vreemd, omdat dit so skaars is. Het jy die regte klere 

aan? 

 

Padkos  Daar’s ’n duur prys op ons kop1 Petrus 1 vers 18 - 19: Julle weet tog dat julle nie met 

verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit  julle oorgeëerfde sinlose bestaan 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 
[2016-03-13]  
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