
 
 

Ons is 'n eenvoudige geloofsgemeenskap onder permanente konstruksie van die Heilige Gees.  

Ons leef met vreugde. Verwelkom vreemdelinge. Soek die hart van God vir elkeen. 

 

Kortpad    
15 April    Die deurdankoffer is vir CMR 

15 April    08h30 Eietydse diens in saal 

15 April    09h45 Kategese 

15 April    10h00 Klassieke diens in die kerkgebou 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 15 April 2018 

 

Saam op pad vir Christus 

Preke: Die preke van die oggenddienste  word opgeneem  en kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 

per CD. Preke word vir 3 maande gehou. 

Wat maak ons met ons geloofstwyfel? Tomas het nie sy twyfel gekoester nie, maar verwoord.  Hy was nie 

skaam of bang daarvoor nie. Hy het daaroor gepraat en vrae gevra en uiteindelik vrede gekry. Gee die 
volgende treë 
 

Sake vir gebed 

Ons dank die Here  vir Sy seën en genade.  Lees asseblief biddend  die name van persone wat vanweë 

verskillende omstandighede tans ons voorbidding baie nodig het en vir die tweede kwartaal wat voorlê. 

 

Aksie België vir Christus  

Bid asseblief vir die gesondheid van die geestelike werkers in België en dat die Christene daar nie sal 

moed opgee nie. Dra ook vir Rianne Botes, ‘n nuwe werker by die BEZ, en vir Willie Rabalt, wat onder die 

seelui en vragmotorbestuurders werk, aan die Here op. Loof die Here vir die jongmense wat Hom ken.  

Gebedsversoeke vir April 2018 

 

There4-Bedieninge Vrouebedieningsreis Janine Coetzee, Erica Keyser, Therese Stapelberg en 7 ander 

dames besoek die Midde-Ooste van 23 April tot 4 Mei om vervolgde vrouens daar te bemoedig. Dankie vir 

almal se hulp en geskenke tot dusver. Daar is steeds maniere om betrokke te raak soos byvoorbeeld deur 

op jou knieë saam te reis en kospakkies vir vlugtelinggesinne te borg. Ballonne en groot pakke sagte 

lekkergoed kan nie later nie as Maandag 16 April by die kerkkantoor afgelewer word.  

 

Selfoontoring 

‘n Versoek om ‘n selfoontoring op die kerkterrein op te rig, is ontvang. Die kerkraad nooi u om 

kommentaar te lewer op die voorstel deur ‘n e-pos  te stuur na kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za  

 

Fotogalery 

Gaan kyk na die Maart Malligheid 2018-03-09 gedurende die eerste kwartaal.     
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Padkos   Wat help godsdiens jou as jy nie die straat oorsteek nie? 

Slegte mense kry die oorhand as goeie mense niks doen nie. Dis een ding om ontsteld te wees oor 

korrupsie en armoede; dis iets anders om dit aan te spreek. Om maar net passief toe te sien hoe 

dwaasheid en sonde wen en net nogmaals daarteen te wees, help niks. Dit is eers wanneer jyself  saam 

met die Samaritaan, daar in Jesus se gelykenis in Lukas 10, die straat oorsteek  na die man wat onder die 

rowers deurgeloop het, dat die wêreld ’n stukkie beter word. Dis eers wanneer jy moeite doen om iemand 

op te help, wat deur die lewe omgestamp is, dat God se koninkryk prakties sigbaar word. Wat help jou 

godsdiens jou in elk geval as dit nie jou hande bevlek met die swaarkry van die lewe nie? Wat help jou 

vroomheid jou, as jy nie jou knieë buig en by God begin pleit vir mense wat Hy op jou radarskerm plaas 

nie?  Sorg dat jou geloof vandag iewers in die regte lewe aanland. Anders is jou geloof pure teorie. Dan is 

dit boekrak-geloof.  Dan gaar dit net stof op. Die Here wil jou ’n slag afstof en in diens stel. Gaan leer by 

die Samaritaan hóé. 

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

  

kubergroete tot volgende keer 
[2018-04-15] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 

 

http://www.getsnapscan.com/

