
 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

Kortpad        Belangrike Datums 

19 Junie          Klassieke en eietydse diens  Geen kategese en kleuterkerk 

19 Junie          Praise and Worship vanaf 17:30 

20 Junie          Gebedsgeleentheid in gebedskamer 

21 Junie          ICU te Gazanialaan 15 

22 Junie          Kerkraadsvergadering 

26 Junie          Klassieke en eietydse diens 

03 Julie           Een erediens in die kerkgebou 

04 – 08 Jul      Avontuurweek 

10 Julie           Een erediens in die kerkgebou 

17 Julie           Klassieke en eietydse diens 

04 – 08 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. 

Ons loop in verslete klere rond, terwyl Hy vir ons nuwe klere wil aantrek wat skoon gewas is deur die 

verlossing van Jesus Christus. Ons lewens is leeg, terwyl die  Heilige Gees vir ons ‘n lewe gevul met liefde 

wil gee.  Deur die Heilige Gees wil Hy ons geestelik ryk maak en ons kies om net te oorleef. Kies opnuut 

wie plaas jy in beheer: jou sondige natuur of die Heilige Gees. Kies om Geesbeheers te lewe 

Dit gebeur vandag steeds dat ons maklik tradisies, reëls en voorskrifte deel van ons verlossing maak. 

Party mense sê dat jy in tale moet spreek of groot gedoop moet word. Jy moet belydenis van geloof aflê, 

op die kerkraad dien, dankoffer gee of aan ‘n selgroep behoort. Ander ouens laat ‘n mens sleg voel met 

alles wat hulle sê noodsaaklik is vir verlossing: jy moet elke dag ‘n uur of twee Bybelstudie doen, 

verkieslik baie vroeg in die oggend, of jy moet gereeld vas vir verlossing. Maar in Christus het ons alles 

wat nodig is vir ons verlossing en ‘n nuwe skuldvrye oorwinnaarslewe. Back to the basics 

Sake vir gebed 

Lees asseblief biddend die name van persone wat vanweë verskillende omstandighede tans ons 

voorbidding baie nodig het. Ons bid ook vir almal wat besig is met eksamen, die kerkraadsvergadering, 

ons land en die kerk as instrument vir versoening.  Sake vir Gebed 

 

Ramadaan 2016 

30 Dae van Gebed vir die Moslem-wêreld: die riglyne in hierdie gebedsgids stel ons in staat om op 'n 

effektiewe en gefokusde manier te bid vir Moslems gedurende Ramadaan 2016. Vanaf 06 Junie tot 05 Julie  
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fokus ons in ons gebede elke dag op ‘n ander land.  Deur te bid, raak ons betrokke by 'n aksie van liefde 

vir die Moslems. Ramadaan 2016 Gebedsfokus .   

Jordanië 
Omdat Jordanië volhard om ISIS teen te staan, het dit 'n relatief veilige plek vir vervolgde Christene 

geword. Bid dat Jordanië sal kan volhou. 'n Plek van veiligheid.  Foto 

Qatar 

Bid dat Qatar sal ophou om radikale Islamitiese groepe te befonds en datdie handjievol Christene  die 

handjievol Christene sal groei in hulle geloof en liefde vir God.  Foto 

 

Kermis 2016 

Dankie vir almal se harde werk en ondersteuning. Ons dank die Here dat Hy ons as Sy gemeente so seën.  

 

Huis 8 MTR Smit Kinderoord 

Ons wil graag die afskeidsdinee van die twee  dogters in ons huis spesiaal maak. Kontak Linda Rossouw  

[082 402 4396]  vir meer inligting. 

 

Kleinskool Inisiatief 

Jesus Is Lord Ministries soos bedryf deur Boet en Annatjie Walker val heeltemal weg. Lede van die Raad 

verteenwoordig kerke van verskillende denominasies. Almal deel egter dieselfde visie. Kleinskool Inisiatief 

Kleinskool Winterskool word hierdie vakansie vir die leerders aangebied by Jasonstraat 5 Framesby. 

Nie-bederfbare en bederfbare kruideniersware asook gaar etes en kontant word dringend benodig vir 

hierdie 28 dae.Skakel gerus vir Johan Harmse [082 558 8107] as u daar wil gaan inloer. 

 

Padkos  Waarheid maak nie seer nie; dit maak gesond  

1 Petrus 2 vers 24b: Deur Sy wonde is julle genees. 

As my eie idee van die waarheid my laat wegloop van ander mense af, dan is my waarheid dalk nie te 

mededeelsaam nie. Of heeltemal in die kol nie. As my eie idee van wat die Bybelse waarheid is myself 

veroordelend of hard maak, dan is dit tyd om die sagte waarheid padlangs te hoor. Wel, hier’s dit: Jesus 

se waarheid maak nie vyande van ander mense nie. Dit skryf nooit mense af wat hiervan verskil nie. Jesus 

se waarheid is altyd uitnodigend. Dit vertel van God se lewende brood en water. Dit getuig van ’n goeie 

Herder wat die enigste pad na God toe is, en van Jesus wat self ook die waarheid is. Sy waarheid is soos 

strome van lewende water wat jou dors les en wat maak dat jy dit met alles in jou wil deel met ander 

mense. Nee, Jesus se waarheid draai nie doekies om nie. Dit speel nie speletjies met die waarheid nie. 

Reg is steeds reg, en verkeerd is steeds verkeerd. Nogtans maak Jesus se waarheid nie seer nie; dit maak 

gesond! Dit is salf vir die wonde; dit is lig in die donker. Jesus se waarheid red en maak heel.  

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

 

kubergroete tot volgende keer 
[2016-06-19]  
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