
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK: Romeine 8:6 “Die dinge waarmee die 
sondige natuur van die mens hom besig hou loop uit op die 
dood, maar die dinge waarmee die Gees Hom besig hou , 
bring lewe en vrede.” 
In die lewe is gedurige stryd teen die mens se sondige natuur 
en die beheersing daarvan. Ons gebed is dat elkeen van ons 
die Heilige Gees sal toelaat om ons lewens te beheer, sodat 
ons ook die lewe en vrede wat Hy gee, kan ervaar. 
SAKE VIR GEBED: 
*Vandag is ‘n spesiale dag vir ons gemeentekinders wat 
belydenis van geloof aflê. Ons bid dat hulle al hoe nader aan 
God sal groei en Sy hande en voete in hulle area van invloed 
sal wees. 
*Bid vir beterskap vir James von Wielligh  
* Daar is so baie van ons gemeentelede wat swaar dra aan 
hartseer, pyn, siekte en die gevolge van werkloosheid in hulle 
lewens. Bid vir die Here se genade, krag en uitkoms 
*Bid vir die baie dele van ons land wat nog deur droogte 
geteister word. Bid dat die Here Sy seëninge oor ons geliefde 
land sal uitstort.  Dank Hom vir reën wat reeds geval het. 
*Bid dat elke gemeentelid in die komende week hul harte sal 
voorberei vir die gesamentlike viering van die Nagmaal 
volgende Sondag. 
*Ons bid vir al die reëlings rakende die Maart-malligheid. 
Kleinskool-Inisiatief het ons finansiële ondersteuning nodig 
om ‘n verskil in die lewens van die vele kinders wat bedien 
word, te maak. Bid dat daar baie gewillige hande opgesteek 
sal word, om hiervan ‘n reuse sukses te maak 
*Dwelmbase vier hoogty in Kleinskool en omgewing. Bid dat 
hulle ‘n ontmoeting met Jesus sal hê en dat die verspreiding 
van dwelms en gebruik daarvan gestuit sal word. 
*Ons gaan die volgende vier weke bid vir Yemen. Meer as 
99% van die bevolking is Moslems en diegene wat hul bekeer 
staar die doodstraf in die oë. Families is dit eens dat dit beter 
is om ‘n familielid wat ‘n volgeling van Jesus geword het, 
dood te maak, as om met die skande saam te leef. Ten spyte 
hiervan kom geheime gelowiges van alle stamme, 
agtergronde, ouderdomme en geslagte saam om die Here te 
aanbid. Hulle deel ‘n visie om geestelik te groei en ander in 
die opsig by te staan. Hulle stel vir ons ‘n voorbeeld van 
eenheid in die Liggaam van Christus. Bid saam met die 
gelowiges in Yemen vir hoop en dat hulle nie bevrees sal 
wees om die Evangelie met ander te deel nie. 
  
MEDIASENTRUM 
Die mediakas is oop van 10h00 tot 10h30 as daar net een 
diens om 09h00 is en 09h30 tot 10h00 met tandemdienste. 
  

 

SONDAG 11 FEBRUARIE 2018 
09:00 Belydenisaflegging in die kerkgebou. 
          Kleuterkerk 
Biddag vir opvoeding en onderwys. 

Die driejaarlikse beheerliggaamverkiesings vind vanaf 1 – 31 
Maart vanjaar plaas. Dit is ŉ saak waarvoor voorbidding 
gedoen moet word gegewe die uitdagings  wat onderwys op 
elke vlak landwyd ervaar. Lidmate word aangemoedig om 
deel te neem aan die verkiesings en ook om hulle besikbaar 
te stel om in beheerliggame te dien.                                           
Dit is ‘n baie belangrike en omvangryke verkiesing met sowat 
300 000 mense wat in 23 719 skole verkies moet word. Dit is 
inderdaad ‘n wonderlike geleentheid om diensbaar te wees 
en ‘n verskil te maak. Vir die NG Kerk is die vennootskap 
tussen kerk, skool en ouers van onskatbare belang. 

Die dankoffer by die deure gaan vir Sinodale 
Vrouebediening. 

Geen kategese 
______________________________________________ 
MAANDAG 12 FEBRUARIE 2018 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
18:00 Administrasie Diensterrein vergader in die 
gebedskamer.  
 
DINSDAG 13 FEBRUARIE 2018 
18:00 Dagbestuur vergader in die gebedskamer. 
Leef@Kerk  
 
WOENSDAG 14 FEBRUARIE 2018 
18:30 Aswoensdagdiens en geleentheid vir verootmoediging, 
veral met die oog op die droogte.                                             
Om 12:00 sal die kerkklok ŉ ruk lank te lui om sodoende 
almal in ons gemeenskappe tot gebed en verootmoediging op 
te roep. 
 
DONDERDERDAG 15 FEBRUARIE 2018 
Ons eeerste byeenkoms van Fonteinvriende vind plaas om 
09h30 in Kraggakamma kerksaal.  Dis ’n vrugtefees en word 
deur CMR aangebied.  Kom geniet die oggend en kuier lekker 
saam met ander gemeentes.  Laat weet asb een van die 
bestuurslede indien u dit gaan bywoon. 
 
VRYDAG 16 FEBRUARIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.  
 
Sondag 18 Februarie 2018 
09:00 Gesamentlike nagmaal in die saal 
11:00 Kraggakamma familie piekniek. Uitnodigings is in die 
voorportaal beskikbaar.  
 
#IMAGINE KIDZ 

Alle laerskool leerlinge is welkom om die week van 2-6 Julie 

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

Indien jy wil help, kontak die kerkkantoor. 

 

 

 



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.  Ons sal so gou as moontlik met u kontak 

maak. 

 

MAART MALLIGHEID  
Op 9 Maart hou ons ŉ prettige gemeentekonsert. Almal in die 
gemeente word uitgenooi om deel te word daarvan. Dit 
neem die vorm van ŉ gesellige en vermaaklike aand aan.  
U bring  u eie piekniek mandjie en  drankies en ons lag en 
kuier saam.   Die konsert word deur Kraggakamma lidmate 
aangebied.  Ons soek nog ŉ paar items. Items wat maklik 
bymekaar geslaan kan word  of  items wat ŉ bietjie 
voorbereiding verg.   Soos gewoonlik is die Fonteinvriende 
voor in die ry en beplan hulle iets spesiaals. ŉ Paar manne is 
aangesê om hulle deel te doen en  twee van ons selgroepe is 
ook al aan die kopkrap.  Ons sal graag  items van die kinders 
en ook tieners wil sien en wat van ŉ familie item of twee 
families wat saamwerk?    
Daar is so ŉ klein vangplekkie!!   Elke deelnemer en elke 
toeskouer moet R60 betaal. Die fondse gaan vir Kleinskool 
Inisiatief. 
As daar ŉ groepie is wat vir ons vooraf pannekoek sal bak en 
dit saam met  ŉ koppie koffie tydens die pouse sal 
verkoop,sal dit nog meer feestelik wees.  As dit kan gebeur, 
sal ons vooraf  bestellings  wil neem en jong meisies kry om 
dit by die tafels af te lewer sodat daar nie ŉ lang tou by die 
kombuis staan nie. 
Ons komitee wag vir voorstelle! Skakel Linda Rossouw 
(082402 4396)  of Margita Marx ( 0823374336) voor of op 18 
Februarie as u ŉ item of ŉ goeie idee of voorstel het,  sodat 
ons die aand kan beplan.  U kan ook vir Elna Thiart 
(0836621774)  en Elizma Harmse ( 0839405617) kontak . 
 
LOUISA MEYBURG TEHUIS 
Ons nooi almal hartlik uit na n tee ten bate van Louisa 
Meyburg Tehuis 
Datum:   24 Maart 2018 
Tyd:        10:00 
Plek:       Kraggakamma kerksaal 
Koste:    R120 
Die gasspreker is dr Hannelie Groenewald.  Sy sal ook haar 
boek, Terreur in Kaboel (R195.00), te koop aanbied tydens 
die geleentheid indien enigiemand sou belangstel. 
 
PREDIKING KURSUS GERIG OP LIDMATE 
Ons Sinode rus lidmate toe met vaardighede om eredienste 
te lei en prediking waar te neem. Die opleiding is ook 
bruikbaar vir persone wat die leiding neem by selgroepe of 
wyksbyeenkomste. Daar is ook lidmate wat bidure by die 
werk of in ander kontekste lei en wat met groot vrug van die 
toerusting gebruik kan maak.  
Ds Jan Kampman bied die toerusting in 2018 by 
Kraggakamma-gemeente aan, op Saterdag 24 Februarie, 10 
Maart en 24 Maart 2018. Dit geskied van 09:00 tot 16:00. 
Wat amptelike Woordverkondiging betref, is die reëling dat 
hierdie lidmate dan – indien hul gemeente hul vir eredienste 
gebruik en die Ring hulle vir hierdie doel "legitimeer" – as 
ouderlinge bevestig word en hul gawe in die ringsgebied 
beoefen. 
 
 

MTR SMIT  
Ons is op soek na nie-bederfbare kos en toiletware vir MTR 
Smit kinderoord.  Die kruideniersware kan by die kerkkantoor 
afgegee word. 
Kontak Louisa vd Vyver of Linda Rossouw vir meer inligting. 

 

 

                    ViA 2018 
ViA se saamkuier- geleentheid van is op 19 Februarie  
om 18h30 en ons nooi al die vroue van die gemeente daarna 
toe uit. Ons nooi veral die nuwe intrekkers uit om saam te 
kom kuier en so ook nuwe vriendskappe te maak.   
Ons gaan ook ietsie gee vir die oorspronklikste sarong en 
hoed, so gebruik jul verbeelding en kom verras ons!!! 
Laat weet asb  die kerkkantoor teen Vrydag 16 Feb indien jy 
kom. 
             Dis die son; die see; dis die sand 
             Dis die beste afskop in die land 
             Strandklere en ’n hoed moet jy dra 
                 Jy gaan verseker pret hê 
                       Finish en kla 
PE NOORD 
Ons wil graag vir die mense wat na die sopkombuis kom, 
elkeen ’n handdoek, waslap en n sepie gee.  
 Indien u tweedehandse handdoeke het, bring dit asb na 
Kraggakamma se kerkkantoor toe, ons sal dit daar optel.   
Groete Johan en Germa Marais. 
 
KRAGGAKAMMA NOODSPENS 
Ons kosvoorraad is baie min en vra asb enige nie-bederfbare   
blikkieskos, suiker, mieliemeel, soppoer, noedels. 
Baie dankie vir almal se getroue bydraes. 
 
TEEBEURTE 
Ons soek iemand wat bereid is om die koffiebeurte voor die 
dienste te help koördineer, asook mense wat bereid is om te 
help. 
Daar word ook ‘n  beroep gedoen op helpers vanuit die 
eietydse diens wat bereid is om Sondae te help met teeskink 
en opruim tussen die twee dienste. 
Kontak die kerkkantoor indien jy kan help, of vir meer 
inligting. 
 
NG KERK LOERIE BASAAR 24 FEBRUARIE 2018 
Ondersteun ons asb. Heerlike plaaskonfyt, groente en 
vermaak.  Annelie Botes gaan van 08:30 tot 09:15 stories 
vertel en ook van haar boeke te koop aanbied. 
 
MIGHTY MEN OOSKAAP 
Mighty Men Ooskaap begin oor 19 dae vanaf 2-4 Maart 2018 
op die plaas Geelhoutboom naby Humansdorp. Alles wat jy 
wil weet is beskikbaar by die webwerf:  
www.easterncapemmc.co.za. Sien jou daar!  
   
 

 

 

 

 

 
 


