
 

Efesiërs: 5 vers 16 en 17  

"Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. 

Moet daarom nie onverstandig optree nie,  

maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen." 

 

Kortpad   Deurdankoffer vir WWJD     Biddag vir Beskermingsdienste 

18 November  09h00 Gesamentlike kerssangdiens in kerkgebou met Clarendon Park se kore  

18 November  10h00 Kategese afsluiting 

18 November  Teebeurt: Voetspore en Tulpe selgroepe 

 

Nog belangrike datums 

Kommunikamma 18 November 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. 

 

Kerkalmanakke 2019 

Persone wat die almanakke in die  ou muurhang-formaat vir 2019 wil hê, moet asseblief hul besonderhede 

op die lys in die voorportaal skryf. Slegs hierdie persone sal dan hierdie formaat-almanakke ontvang. Vir 

die res van die gemeente sal die kleiner boekie-formaat van 2018 gedruk word.  

 

 

Sake vir gebed 

Ons  dank die Here   vir familie en vriende.  Lees asseblief biddend die name van die persone wat vanweë 

verskillende omstandighede tans ons voorbidding dringend nodig het.  

 

There4-Bedieninge: Gebedsversoek vir Vervolgde Kerk 

Bid vir vervolgde Christene in Sentraal Afrika Republiek sodat hulle God se getrouheid en vrede te midde van 

aardse chaos sal ervaar en onthou. Foto   

 

Padkos  Om ’n geliefde van die Here te wees 

“I am successful, powerful, handsome, happy.” Dit sê die hoofkarakter in die fliek Evan Almighty gereeld 

vir homself voor ’n spieël. Sulke taal is tipies van ’n wêreld waar mense se selfbeeld bepaal word deur dit 

wat hulleself en ander mense van hulle dink in terme van sukses en voorkoms. Sosiale media maak 

hierdie selfliefde net nog erger, want hier kan jy gedurig vir almal via jou jongste foto’s en verhale wys 

hoe suksesvol, beroemd en oulik jy nou eintlik is. Feit is: as jy nie diep in jouself weet jy is ’n geliefde van 

die Here nie, sal sulke taal en sosiale-media spogsessies nooit genoeg wees nie. In God se oë het jy regtig 
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groot waarde. Hy ken jou op jou naam. Die goeie Herder noem jou Syne omdat jy in Hom glo. Hy ken jou 

as een van Sy kinders, nie as ’n mislukking of ’n selfgemaakte sukses nie. Jy hoef regtig nie aan eindelose 

prestasie-klousules te voldoen om die Here se guns te probeer wen of om Sy aandag te trek nie. Die kruis 

van Jesus vertel alles is kant en klaar uitgesorteer. Jou skuld is afbetaal. Jy is goed genoeg. Jy is geliefd 

daar waar dit vir altyd saakmaak.  
[Goeie Nuus deur Stephan Joubert www.ekerk.org] 

 

kubergroete tot volgende keer 
[2018-11-18] 

 

Skandeer die Kraggakamma Gemeente SnapCode  

om donasies, maandelikse dankoffers,  kollekte en 

aankope deur middel van  SnapScan te betaal. 

www.getsnapscan.com 
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