
 

 

Kom kuberklets en kuberkoukus saam oor GOD se liefde 

Kortpad Belangrike Datums 

07 Maart Wêreldbiddag vir vroue met gasspreker Helen Burnard: 

  10:00 NGK PE-Wes    19:00 NGK Kraggakamma 

08 Maart Wêreldbiddag vir mans met gasspreker Mike Burnard: 

 08:30 NGK PE-Hoogland 

16 Maart Kategese kuier en kenmekaar vir almal  

 

 

Saam op pad vir Christus 

 

Preke 

Ons verstaan nie hoe die liefde werk nie, want dis nie mensgemaak nie. Liefde is... 

Mannegroep 

Niks is vir God onmoontlik nie. 

 

Persoonlike getuienis 

Sakemanne leer dat jy aanmeld vir diens elke keer wanneer jy bid, toe hulle vir die maatskaplike werker 

Saartjie bid, wie se enigste ou Volla gesteel is. Piet se storie.  

 

Muapula 

Gebedsbrief 16 Februarie 2014. 

 

Kleinskool 

Ons dank aan elkeen wat op watter manier ookal bygedra het – gebed, finansieël, skryfbehoeftes, skoene, 

lekker koek, aanmoediging en omgee.  Getuienisse en bedankings.  

 

Jongmense 

Gedurende 21-23 Maart 2014 word daar twee reuse tienerkampe in Pretoria en in die Wes-Kaap 

aangebied.  #Imagine is jeugkampe wat die 40 jaar opvolg is van die Jeug-Jeug-aksie. 

 

Padlangs 

Die sonde kom neem so maklik sitplek in ’n mens se lewe in. Hy kom maak homself so gou tuis. Ons besef 

nie altyd dat God nie daardie ding deel van ons lewe wil hê nie en dan sukkel ons om eerstens die sonde 

te herken en tweedens om ontslae te raak daarvan. Tog bevestig Paulus in Romeine 8 dat ons nie meer 

in die greep van die sonde is nie.  

 

Padkos  Wat as jy die dag jou nuttigheidswaarde verloor? 
 

 “I’ve outlived my usefulness.” So het Bill Knight sy lewe opgesom in ’n onderhoud. Hy was al baie oud en 

eensaam. Toe besluit hy om Amerikaanse soldate wat uit Irak teruggekeer het by ’n plaaslike lughawe te 

verwelkom. Net dit. Hierdie eenvoudige stukkie omgee het kort voor lank wyd bekend geraak. Vele ander 
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bejaardes het sy voorbeeld begin volg. Bill Knight se opregte handdruk waarmee hy terugkerende soldate 

verwelkom het, het vir baie mense sinoniem geword met omgee. Later het selfs George Bush, die 

eertydse Amerikaanse president hom ontmoet. Ook daar is ’n dokumentêre film oor hom en ander 

ouer persone gemaak wat soldate gaan verwelkom het. 

Wanneer dit lyk of jou persoonlike nuttigheidswaarde verstryk, is daar altyd nog ’n kans om die teendeel 

te bewys. Jesus het op ’n dag gesê dat nie eens die kleinste daad van deernis, soos om ’n beker koue 

water aan een van sy profete te gee, ongesiens by God verbygaan nie. Nooit is een van ons in God se oë 

te oud, te arm, te eensaam, of te nutteloos om vir een ander persoon iets te beteken nie. Ons kan teen 

een daad van deernis per keer in die Here se Naam ander dien. 

[Kernkrag deur Stephan Joubert www.ekerk.org.za] 

 

kubergroete tot volgende keer 
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