
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK: 
Ps 147:1 “Dit is goed om tot lof van ons God te sing, dit 
is ‘n genot om die loflied te sing wat Hom toekom.” 
 
SAKE VIR GEBED: 
*Jean-Mari se skoondogter, Sandy se begrafnisdiens 
was hierdie week.  Bid dat die Here vir Marcel, die 
kinders, Jean-Mari, familie en vriende in Sy troue liefde 
sal toevou en vertroos. 
 
*Bid steeds vir Willie Esterhuizen wat behandeling 
ontvang. 
 
*Steven Jackson het sy been sleg gebreek. 
 
*Nico Nel se pa is in die hospitaal. 
 
*Stella Scheepers sukkel met haar gesondheid. 
Bid ook vir Igni wat haar ondersteun. 
 
* Brendon Slabbert wat vandag die Comrades  hardloop 
om fondse in te samel vir Quad House. 
 
*Ons dank die Heer vir die reën.  Bid om verligting vir 
droogte-geteisterde gebiede. 
 
*Bid steeds ernstig vir Fergil May, ‘n jongman van 
Kleinskool.  Hy het veelvuldige gesondheids- en 
sielkundige probleme.  Bid vir meer stabiliteit vir hom 
en dat die behandeling by Livingstone hospitaal sal 
help. Bid ook vir Margita wat hom bystaan. 
 
*Bid vir alle studente en leerders wat tans besig is met 
eksamen. 
 
*Biddag vir jeug en kategese 
 
*Bid vir die voorbereidings vir die kermis en ook die 
vrouekamp. 
 
 
 
 

     SONDAG 10 JUNIE 2018 
 

08:30 Eietydse diens in saal 
           Kleuterkerk 
09:45  Kategese 
10:00 Klassieke diens in kerk 
           Baie geluk aan Pierre en Alessandra Jordaan wat 
           vanoggend hul seuntjie Reuben doop. 
 
Welkom aan die Oos-Kaapse kinderkoor wat hier 
bedien.   
 
Die deurdankoffer is vir MTR Smit kinderoord 
_____________________________________________ 
MAANDAG 11 JUNIE 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 12 JUNIE 
Leefkerk. 
 
VRYDAG 15 JUNIE  
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68. 
 
KERMIS SATERDAG 16 Junie 2018 
07:45 "Brekkie Buns" , Pannekoek en heerlike koffie te 
koop.  
08:00 Pretdraf/stap en bergfietsrit. 
5km Pretdraf ten bate van die Bybelgenootskap.  
Inskrywingsvorms is by Brian Bands, asook by die 
kerkkantoor beskikbaar.   
Die Mountain bike resies van 5km of 20km begin ook 
om 08:00 en inskrywings is ook by die kerkkantoor 
beskikbaar teen R50.  
08:45 Alle ander aktiwiteite begin 
09:00 Amptelike opening 
10:00 Klikkerland optrede 
11:30 Trekking van kaartjies 
Veiling van vleis.  
 
PRETDRAF 
Ons kort groot asseblief ’n paar pryse vir die Pretdraf! 
Kontak Rian Viljoen (082 559 7648) vir meer inligting. 
Toegangsfooi is R30 per inskrywing en gelukkige 
trekkings vind plaas. 
 
Klikkerland se 2018 vertoning by ons kermis, Diere 
Danse en Dinge, gaan jonk en oud laat skaterlag! 
Bespreek jou plek by: 
https://www.facebook.com/events/2151493378453220 
Kaartjies kos R60pp.  Kaartjies ook by kerkkantoor 
beskikbaar. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/2151493378453220


 
SONDAG 17 JUNIE 2018 
08:30 Eietydse diens in die kerkgebou 
           Kleuterkerk. 
10:00 Klassieke diens 
 
NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 

vorms in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe 

intrekkers aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou 

moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting 

oor ons gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za. 

 
#IMAGINE KIDZ 
Maak Gou!  Die inskrywings stroom in en plek is beperk! 
Inskrywings kan op die gemeente se webwerf gedoen 
word.  Jy kan ook by die kerkkantoor inskryf.  Vir meer 
inligting kan julle die webwerf besoek of vir Petru Vlok 
(083 522 9880) of die kerkkantoor kontak. 
 
GEBEDSGIDSE 
’n Gebedsgids vir Ramadan is in die voorportaal 
beskikbaar.  
Ramadan eindig hierdie week. 
Ons bid  vandag spesifiek vir organisasies wat kerke 
toerus. 
Die Oos-Kaap platteland en voormalige Transkei het die 
tuiste geword van duisende vlugtelinge en immigrante 
uit Moslem lande. 
Ons bid dat kerke toegerus sal word om na die mense 
met die evangelie uit te reik.  Ons bid vir organisasies 
soos Veritas en “Africa for Christ” wat kerke toerus. 
 
7 WEKE AAN TAFEL MET JESUS 
Ons gaan in die derde kwartaal van 23 Julie – 10 
September  in ons eredienste en kleingroepe ‘n “7 
Weke aan tafel met Jesus” reis aanpak. Ons gaan 
stilstaan (of eerder aansit) by die volgende tafelverhale 
in Lukas en Handelinge: 
Week 1 - Lukas 24:13-35  
Week 2 - Lukas 7:36-50  
Week 3 - Lukas 14:1-14  
Week 4 - Lukas 14: 15-24  
Week 5 - Lukas 22:7-23 
Week 6 - Handelinge 10:1-11:18  
Week 7 - Handelinge 2:41-47 
Indien jy nog nie deel van ’n kleingroep is nie en in 
hierdie tyd by ’n kleingroep wil inskakel,  kontak asb die 
kerkkantoor.  
 
 
 
 

 
ONS BENODIG!! 

’n Paar dames gaan musse brei vir die meisies van 
 huis 8 by MTR Smit.  Hulle benodig “double knit” wol 
daarvoor.  Skenkings van wol kan by die kerkkantoor 
afgelaai word. 
 
NOODSPENS 
Enige nie-bederfbare kos, asook suiker, 
mieliepap,noedels ens is baie welkom.  Baie dankie aan 
almal wat so getrou bydraes skenk.. 
 
PROJEK WINTERHOOP 1-30 JUNIE 2018 
Ons gemeente is ‘n aflaaipunt vir hierdie projek wat 
deur MES gedryf word.  Hulle benodig warm klere, 
skoene, komberse, handskoene ens. 
Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. 
Gee hoop …. gee warmte. 
 

VROUEKAMP 
Vrouekamp: 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. 
Kampgelde kan maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en van 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes R900pp 
wat deel. 
 50% (R300) deposito vir huisies word deur 
Assegaaitrail verlang. 
Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 epos 
gvandermerwe@westeringhigh.co.za of Sonja 
0847032992. sonja.redpath1@gmail.com 
 

NG KERK LORRAINE 
Lynette Beer tree op by die NG Kerk Lorraine op 
Maandag 18 Junie 2018. 
Sy praat oor “’n Lewe van sukses en ‘n gees van 
uitnemendheid.” 
Koste is R50 per persoon en sluit sop en ‘n broodjie in. 
Bespreek jou plek teen 13 Junie 2018 gedurende die 
week by die kerkkantoor  (041-367 2284).  
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