
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad         Belangrike Datums 

22  Mei             Klassieke en eietydse diens   Kleuterkerk   Kategese uitreike   Hartklop 

23 Mei              12:45 Gebedsbyeenkoms in gebedskamer 

23 Mei              17:30 Musiekbediening vergader by ds MG se huis 

23 Mei              19:00 Gemeentebediening vergader in gebedskamer 

24 Mei              17:30 Eiendomme vergadering in gebedskamer 

24 Mei              19:00 ICU by Gazanialaan 15 

27 Mei              PE-Wes basaar 

28 Mei              PE-Noord basaar 

01 Junie           Kermis vergadering 

09 Junie           Logos Hope besoek Port Elizabeth 

16 Junie           Kermis 2016 

 

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. 

 

Sake vir gebed  

Verskillende sake soos byvoorbeeld die kategese en selgroepe se uitreike en lidmate, wat sukkel met hulle 

gesondheid,  het ons voorbidding dringend nodig.  Ons bid saam met die res van Suid-Afrika vir ons land.  

Die 40 Dae Gebedsgids is by die kerkkantoor beskikbaar.  Sake vir Gebed 

 

There4-Bedieninge:   

Hoe ouer ‘n Christen in Qatar is, hoe groter is die moontlikheid dat hy vermoor sal word. Bid dat die paar 

gelowiges sal sterk staan in hierdie geestelik donker land. Kyk gerus na die video om visueel saam te bid. 

Kermis 2016 

As die Here wil, hou ons 16 Junie 2016  kermis. ‘n Paar tafels het nog spesifieke items nodig. 

MTR Smit Kinderoord se huidige behoeftes 

Hulle benodig persone wat ekstra wiskunde klasse kan gee asook rekenaars, lere en ander gereedskap. 

 

Logos Hope besoek Port Elizabeth 

Operasie Mobilisasie se drywende boekwinkel, Logos Hope, besoek Port Elizabeth vanaf 9 tot 19 Junie 

2016.  Verskeie programme word aan boord aangebied. Van die mees inter interessante is die 

OneHope Workshop, gerig op kinder- en jeugbediening (hier is die inskrywingsvorm), die Kairoskursus, 

die Seën die Volkere-konferensie en 'n medewerker-dinee. Klik hier vir 'n volledige aan-boord-program.  

[Grens.Pos – Nr 15 – 12 Mei 2016] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Mei%202016.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=there4ministries
http://there4ministries.org/get-involved/pray.html
http://ngkok.co.za/kennisg/201615/onehope-inskryf.pdf
http://ngkok.co.za/kennisg/201615/logos-program.pdf


Padkos  Laat U naam geheilig word 

Matteus 6 vers 9: So moet julle dan bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig 

word.. 

Vir 'n  Jood was sy naam meer as net 'n  manier om hom fisies te eien; sy naam vertel ook iets oor sy 

geaardheid.In die Ou Testament het God se Naam “homself” beteken. God se Naam was beskou as te 

heilig om uit te spreek en dus is daar in die Hebreeus bloot na Hom verwys as ha-shem, ‘die naam’. 

Wanneer ons vra dat God se Naam geheilig sal word, bid ons dat God self die eerbied en eer wat Hom 

toekom, moet ontvang. Om eer aan God te gee, beteken ook om Sy plek as Heerser van die heelal te 

erken. Wanneer ons hierdie gebed bid, dan erken ons ook dat God se aard heilig en anders is as ons s'n. 

Dit moedig ons aan om in die voetspoor van ons Skepper te loop terwyl ons heiligheid in ons eie lewens 

nastreef. Oordink die karakter van God en vra op watter wyse jy Sy Naam kan verheerlik. 

Gebed: Here, in 'n sekulêre wêreld is heiligheid 'n skaars kommoditeit. Tog het U u tuiste in my 

binneste kom maak. Leer my om U nabyheid in beide die sakrale sowel as die alledaagse raak 

te sien. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-05-22]  
 


