
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad          Belangrike Datums 

 

29 April              PE-Noord se verkoping om fondse aan te vul 

29 Apr – 01 Mei  Mighty Men 

06 – 08 Mei        ViA se naweek van verskeie kreatiewe geleenthede 

09 – 12 Mei        Pinksterreeks 2016 gelei deur Dr Nic Grobler 

21 Mei                Louisa Meyburgh Tee met Koos van der Merwe 

28 Mei                PE-Noord basaar 

16 Junie             Kermis 2016 

04 – 04 Jul         Avontuurweek 

28 – 31 Okt        ViA se Vrouekamp 

 

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. 

 

Kraggakamma Pinkster 2016 

Dr Nic Grobler, 'n passievolle beeldhouer en teoloog,  besoek ons gemeente tydens Pinkster. ViA bied ook 

die voorafgaande naweek [06 – 08 Mei] verskeie kreatiewe geleenthede aan. Hierdie program sluit in: 

Beeldhou met ‘n Boodskap, Leef jou Kreatiwiteit en ‘n gesamentlike erediens in kerkgebou.  

Kaartjies  vir die openingsaand en elke werkwinkel is beskikbaar by die kerkkantoor 

 

NGK Pinksterreeks beskikbaar 

In aansluiting by die NG Kerkfamilie se Seisoen van Menswaardigheid wat tans op dreef kom, dink die 

NGK met vanjaar se Pinksterreeks as kerkfamilie saam daaroor dat die Here alle mense na Sy beeld 

geskape het en dat Jesus Sy kerk in ons tyd opnuut van dié waarheid bewus maak. Laai hierdie reeks hier 

af:  2016 Pinkster Afrikaans  of 2016 Pentecost English 

 

Tendensverslag oor sinvolle en beleefde interaksie op sosiale netwerke 

Dit lyk asof onvolwasse gesprekvoering en venynigheid net so sterk onder Christene voorkom as elders. In 

'n tendensverslag oor interaksie op sosiale media  deur e-kerk word gesels oor goeie, sinvolle en 

broodnodige deelname van Christene op internet-forums en veral sosiale media. Hoe lyk die kwaliteit van 

die dissipelskap in ons geledere? Die verslag bevst interessante stof tot nadenke sowel as voorstelle. 

(Grens.Pos – Nr 12-14 April 2016: met dank en erkenning aan e-kerk en Vrydagnuus). 

 

Sake vir gebed 

Verskeie gemeentelede  en die aktiwiteite van die tweede kwartaal het ons getroue voorbidding baie 

nodig. Sake vir Gebed 
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There4-Bedieninge: Yemen 

Christene word as gevolg van die groeiende teenwoordigheid van Al-Qaeda en ISIS gedwing om in die 

geheim te lewe  deur byvoorbeeld ondergrondse byeenkomste by te woon. Bid dat die Here hulle sal 

bewaar en dat ISIS-militantes die Here sal ontmoet.   Om visueel saam te bid 

 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. Frans Stapelberg is as voorsitter verkies in die plek van 

Cobus van der Vyver, wat skielik oorlede is. Elaine Greyling sal saam met Frans werk.  Die meeste werk is 

reeds deur Cobus gedoen soos duidelik blyk uit die notule van die sameroepers se vergadering en die 

nuutste sameroeperslys 

 

Padlangs: Nogtans sal ek my lig vir Hom in die werkplek skyn 

Hoe bly ’n mens positief en skyn jy God se lig in tye van onregverdige aflegging, ’n dissiplinêre verhoor 

teen jou of wanneer jy sukkel om werk te kry? Hoe hou jy aan om ’n ambassadeur vir God  in ’n werks- 

omgewing te wees wanneer dit gevul is met skinderpraatjies, moeilike kollegas of selfs wanneer jy die 

enigste gelowige in die werkplek is en soms spot daarvoor moet verduur? 

 

Padkos  God is nie in die regsien-bedryf nie   

Psalm 103 vers 10 en 12: Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons 

ongeregtighede nie. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van 

ons af. 

“Die wiel sal draai.” “Die Here onthou.” Sulke opmerkings word soms gehoor wanneer mense mekaar wil 

uitsorteer in die Here se Naam. Dan word God ingespan as die groot regsien-wapen. Feit is, God is nie in 

die regsien-besigheid nie. Hy is ’n redder. God het vir Jesus na ons toe gestuur as water vir die vuur, nie 

om dit nog hoër en warmer te laat brand nie. Daarom hou God nie graag boek van die kwaad nie. So 

vertel Ps 103 : 8-12. Hy is anders as ons. Hy vergeef. Hy vergeet. Amnesia is sy gunsteling toestand as 

dit by die oortredings van Sy kinders kom. Wanneer genadebedelaars voor Hom opdaag met stukkende 

harte, skryf Hy alles af. Hy vergeef én vergeet. God is soos die pa van die verlore seun daar in Lukas 15 

wat verdwaaldes met oop arms tegemoet hardloop. Hy ontvang mense graag in Sy feessaal. Hy trek vir 

hulle nuwe feesklere aan en vergeet hulle sondes en tekorte. Hy krap nie gedurig in hulle donker verlede 

rond en probeer hulle iewers terugkry nie. Natuurlik het mense wat Christus se vergifnis ontvang het nie 

’n lisensie vir droogmaak nie. Maar hulle dien ’n God van genade. 

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

 

kubergroete tot volgende keer 

[2016-04-24]  
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