
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor:  

Ons is God se fontein van Liefde 

 

Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal 
wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.  

Jesaja 58 vers 11 - Waar kan ek die Here se fontein van liefde wees? 
 

Kortpad     Belangrike Datums 

12  Maart       Klassieke en eietydse dienste    Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

12  Maart       Geen kategese as gevolg van kategese piekniek 11h00 

12  Maart       Tweede Lydensondag: Vervang iets lekkers  met behoeftelysie-items in voorportaal 

12  Maart       Spesiale dankoffer: gemeentebediening 

13  Maart       Gesprek oor die toekoms van ons eredienste 

14  Maart       Leef@Kerk 

15  Maart       Dagbestuur 

18-20 Maart   #Imagine Jeffreysbaai 

24 Maart        Maart malligheid-konsert 

 

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. 

Alleen vanuit ‘n lewende verhouding met God en mekaar kan ons eensgesind wees. 

Ons is een in hart -  ons voel saam. Ons is een in strewe - ons doen saam. Ons is die Here se een span 

met een doel: om Hom te verheerlik. Ons is Sy een fontein van liefde.  

Gelowiges volg Christus se voorbeeld 

 

Sake vir gebed 

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

voorbidding baie nodig het.  Sake vir Gebed 

 

Lydenstyd: Wat van 'n koolstofvas? 

Dit is gebruik om tydens Lydenstyd, wat op 1 Maart aangebreek het, te vas van iets wat jou afhanklikheid 

van God bevestig, en tot voordeel van ander dien. Christene word vanjaar genooi om 'n koolstofvas te 

doen. [Grens.Pos – Nr 8 – 2 Maart 2017] 

 

Kraggakamma  hou Wêreldbiddag vir Vroue 2017 

Op Donderdag 2 Maart het van die vrouens van ons gemeente bymekaar gekom om hierdie internasionale gebeurtenis 

te vier. Wêreldbiddag vir Vroue 2017 

 

http://localhost/ngk.co.za/index.php?destination=gemeentebediening
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/kommunikamma/22%20Januarie%202017.pdf
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=preke
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=kommunikamma
http://www.greenanglicans.org/carbon-fast-lent-2015/
http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=wereldbiddag2017


Padlangs:  EK IS.. lei ons daagliks 

Dink vir 'n oomblik oor die afgelope weke se besluite in jou lewe - in die werkplek, ten opsigte van jou 

familie, finansies, geloof, gesondheid en verhoudings. Het jy EK IS geraadpleeg voor jy besluite geneem 

het of het jy Hom bloot ingelig? EK IS lei ons daagliks 

 

Padkos  Seisoene kom en gaan  

Pred 3 vers 1:  Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd.   

Het jy al ooit rêrig nagedink oor die betekenis van seisoene in die lewe? Ons lewens word jaar in en jaar 

uit gekenmerk deur verbygaande seisoene en afgebaken deur talle veranderings, verliese, winste, 

beginpunte en eindpunte in ons lewens. Soms raak die veranderings – veral in die tye waarin ons leef ? 

net te veel om mee tred te hou. Daar is egter ‘n boek in die Bybel wat ons daaraan herinner dat ons nie 

die eerste en die enigste geslag is wat oor die dinge wonder nie. Die digter van die Prediker-boek was ‘n 

geleerde man wat diep oor die dinge nagedink het. En terwyl ons Prediker 3 lees, word ons herinner aan 

die wisselende seisoene in ons eie lewens - seisoene van verandering, verlies, groei en uiteindelik die 

ouderdom en afsterwe. Dikwels dreig ons, soos die digter, om deur moedeloosheid en die sinloosheid van 

die lewe oorweldig te word. Tog, te midde van sy hopeloosheid, erken hy dat God alles wonderskoon en 

goed daargestel het. Die digter maan ons om nie neerslagtig te raak wanneer die seisoene van die lewe 

oor ons spoel nie, maar om erkenning te gee aan ons hemelse Vader wat die God van elke seisoen is. 

Gebed: Here, ons is dankbaar vir elke seisoen in ons lewens – seisoene van groei, sowel as 

seisoene van hartseer en verlies, want in elke seisoen ontdek ons nuwe dieptes in ons geloof 

terwyl ons hemelwaarts groei. Amen 

[Hennie Symington www.versndag.co.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2017-03-12] 

http://www.ngkraggakamma.co.za/ngk/index.php?destination=padlangs

