
   DIE KOMMUNIKAMMA 
         Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

Ons Missie: 
Om deur volle persoonlike oorgawe en 

geloofsuitlewing ‘n Geesvervulde Christus-gemeente 
te wees. 

Ons leuse: 
Op Pad vir Christus 

 

PERSOONLIK 

 Dolf Claasen is nog steeds in Pretoria in die   
       hospitaal. 

 Jimmy Strutt, Dora Gouws en Dick Knoesen is in 
Fernglen Frail Care. 

 Festa van Huyssteen KKU 18, sterk tuis aan. 

 Philip Vivier, Jasonstraat 10, het ‘n operasie 
ondergaan. 

IN DIE HOSPITAAL 
*   Ria Lessing ,Walmer Park Village 19, St Georges. 
*  Theunisa Fourie, KKU 57. 
 *  Betsie du Toit, Stella Londt 67. 
Laat weet asb kerkkantoor as julle weet van mense 
wat siek is of in die hospitaal is.    
 

KERSMARK  - ViA 
Op 23 November is dit weer kersmark tyd in 
Kraggakamma en ViA vra groot asb dat die 
verskillende aksies die kosstalletjies sal hanteer. ViA 
gaan die koffiekroeg en Sonneblomme selgroep sal 
die lekkergoed- en sosatietafels hanteer, dus bly die 
hamburgers, pannekoeke en Kerrie-vetkoeke oor. 
Die fondse kan of vir die betrokke aksie, of vir die 
kerk gaan, besluit maar self. Twee of drie aksies kan 
saam 'n stalletjie neem, dan word die werk verdeel.  
Help ons asb om 'n sukses van die kersmark te 
maak. 

 
SONDAG 25 NOVEMBER 
Ds Fritz van der Merwe, die leraar van die 
"sendingstasie" van Muapula, besoek SA en kom die 
aand van 25 November na Kraggakamma. Hy wil 
veral oor die skool se toestand praat en aangesien 
ons gemeente betrokke was by die stigting en opbou 
van die skool, is dit belangrik dat ons verder kennis 
en verantwoordelikheid neem van die skool.  
 
Kom woon asb hierdie geleentheid by. Ons wil graag 
in die nabye toekoms 'n uitreik na Muapula doen, en 
daarom is dit 'n uitstekende geleentheid om te hoor 
wat die situasie daar behels. 
Plek: NGK Kraggakamma 
Tyd: 18:30 
 
 

SONDAG 11 NOVEMBER 
JAARTEMA VIR 2012 

Ons droom vir hierdie jaar is dat … 
Kraggakamma ‘n Lig is wat die glans van God se 

liefde versprei … 
 "         09:00       Formele diens ds Kobus de Leeuw. 
0          09:00      Informele diens prop Danie Matthee. 
            10:15      Jnr en snr kategese. 
                            Selbraai na kerk. Almal baie welkom.  

 17:00      Kooroefening in kerk. 
 18:30      Aandbyeenkoms dr Kobus Prinsloo. 

           Efes.4:17-5:1 
           Geesvervulde mense moet heilig lewe ... 
            Hoe? 

       
By die deure:  
*    Spes kollekte:  Huis Louisa Meyburgh.           
*     Nuwe Diensjaar inligtingstuk. 
 
Teebeurt vandag:    Santjie van Niekerk. 
Teebeurt vlg week:  Rose-sel Corene Botha. 
 

WEEK SE PROGRAM 
MAANDAG 12  NOVEMBER 
18:30    Protea-sel:  Maritia Stroebel 0836526917. 
18:30 Sonneblom-sel: Sonneke Lategan  
               083 651 5833. 
19:00     Administrasievergadering. 
   
DINSDAG 13 NOVEMBER 
18:00    Kersspelsangdiens - diegene betrokke by die  
              tonele, klank, musiek, koor ens moet asb by 
              die kerk wees vir ‘n vergadering. 
              Skakel Ds Keyter vir navrae (0834576778).              
19:00   ` Vrouebybelstudie by Gazanialaan 15. 
20:00    Geen Mannebybelstudie. Afsluitingsbraai by 
              bushuisie op 20 Nov vanaf 18:00. 
 
WOENSDAG 14 NOVEMBER 
Oggendbybelstudiegroepe vergader soos gereël. 
17:00    Pre-Advieskommissie. 
18:00    GEBEDSGELEENTHEID vir die Here se leiding  
              rondom beroeping waarna die hele kerkraad     
              en gemeente uitgenooi word.  Ds Gerhard 
              Loubser van Lorraine gaan die gemeente lei 
              om die Vader se wil te soek in die beroepings 
              proses. 
19:00  Leeubekkie-sel:  Elna Kotze 041-3600327. 
   
DONDERDAG 15 NOVEMBER 
18:00 Tulpe-sel: Louise Nieuwoudt 082 295 9837. 
19:15 Roos-sel: Willie Botha 082 447 2173. 
19:15 Magrietjie-sel: Zelda Bakkes 083 950 6096. 
19:30 Dahlia-sel: Linda le Roux 082 353 5038. 
19:30 Madeliefie-sel: Lorraine J v Rensburg.  
 
 
 



SATERDAG 17 NOVEMBER 
05:00    Mannegroep kom bymekaar by  
              Kraggakammaweg 41. 
 
SONDAG 18 NOVEMBER 
09:00     Formele diens dr Kobus Prinsloo. 
09:00     Informele diens ds Veneto Keyter.  
10:15     Kategese.  
18:00     Fliekaand. 
 
NG KERK LORRAINE 
NGK Lorraine Vrouediens hou op Maandagaand 19 
November 2012 om 19:00 'n Vroue Bederf-aand. 
Tema: "Krismis in Hillbrow" 
Spreker: Elise Bosch - bekende skrywer in die LIG 
Tydskrif & sy doen voltyds sendingwerk in Hillbrow. 
Daar sal ook Kersfees-musiek wees deur Simon 
Stickells & ds Gerhard Loubser. 
Koste is slegs R10 per persoon wat verversings 
insluit! Ons versoek egter vroue om asseblief 'n 
donasie saam te bring vir Hillbrow! 
Kaartjies is beskikbaar by Hannalize Loubser NG kerk 
Lorraine kerkkantoor  041-3672284. 
 
HOENDERBRAAI ETES TE KOOP  
Op Sondag, 18 November, vanaf 12:00 by die NG 
Kerk Newtonpark in Mowbraystraat as 
fondsinsameling vir die Paulus Projek in Mosambiek.  
R30 vir 2 gebraaide hoenderporsies; 2 slaaie en 'n 
broodrol. Plaas bestellings by (041) 3652169 . 
Ds Frits van der Merwe lei die erediens om 09:00 en 
sal terugvoer gee oor hulle werk as sendelinge in 
Mosambiek. Almal is hartlik welkom. 
 
HUIS LOUISA MEYBURGH 
Ons wil graag almal bedank wat ons deur die jaar se 
funksies ten bate van die Tehuis gehelp en 
ondersteun het. Die personeel van Louisa Meyburgh 
en die inwoners van die Tehuis waardeer dit opreg 
veral in die moeilike tye waarin ons almal ons bevind. 
Daar is maar op alle terreine groot tekorte maar ons 
wil graag almal versoek om 'n bydrae of een van die 
volgende benodigdhede te skenk aan die Tehuis: 
Verbande, pleisters, gaas, micropore, prep, 
skeerseep, badseep, sjampoe, waslappe, enige ekstra 
teelepels, TV skinkborde met staander vir 
bedpasiënte. Alle bydraes kan asb by die kerkkantoor 
ingehandig word. Kontak Ansie Vorster (041-
3794169) of Marlene Postma (041-3605243) vir meer 
info. 
 
KLEINSKOOL KERSFEES KINDERPARTYTJIE 23 NOV 
2012 
Ons wil BAIE graag hierdie jaar TWEE kolwyntjies en 
TWEE stokkielekkers vir elke kind gee. 
Dit beteken ons benodig EENDUISEND TWEE 
HONDERD KOLWYNTJIES EN EENDUISEND 
TWEEHONDERD STOKKIELEKKERS.  Ons benodig dit 

Donderdag 22 November 2012 by die Kerkkantoor of 
die namiddag by Francisca Keyter, Gazanialaan 15, 
selnr 079 6891339.  Geldelike donasies is ook baie 
welkom – merk dit net duidelik asb: KLEINSKOOL 
KERSFEES KINDERPARTYTJIE.  Alle navrae aan Elna 
Thiart tel 041 3602225, of sel 083 6621774. 
Markus 9:36 en 37:  Jesus het ‘n kindjie geneem en 
Sy arm om hom gesit … 
 
GEMEENTES NELSON MANDELA METROPOOL 
Die ellende in die Nelson Mandelabaai is werklik 
baie groot.  Die omvang van die ramp ontvou en 
ontplooi soos die hulp uitbrei. Hulle het nog net in 
Groenbossies gehelp en alles is reeds op.  Hulle 
benodig baie dringend komberse, matrasse, kos, 
sop en brood (sit in weggooibare houers soos 
roomysbakke), ens.  Gaan lewer dit af by hul 
kantore by die Suideinde Brandweerstasie - parkeer 
bo, gaan by ontvangs in.  Kontak (041) 501-7981 vir 
meer info." 
Hier is die lys van benodighede: 
- komberse- brood- mieliemeel- margarien 
- grondbootjiebotter- tee en koffie 
- suiker- sop- babadoeke- geblikte voedsel 
- plastiese emmers. 
DIT KAN AFGELAAI WORD BY ONS KERKKANTOOR 
DIE KOSTER SAL DIT VIR ONS WEGNEEM. 
 
KRAGGAKAMMA KERSFEES-PROJEK: BYBELS VIR 
KLEINSKOOL 
Met Kersfees spandeer ons gewoonlik baie geld aan 
onsself op geskenke, vakansie en 'n groot ete op 
Kersdag. Ons gemeente se bediening by Kleinskool 
wil graag vir 550 kinders en ook vir volwassenes 
Bybels gee vir Kersfees. Ons versoek elke lidmaat en 
kind om 'n Bybel te skenk uit die geld wat ons aan 
onsself sou spandeer tydens Kersfees. Die Bybels sal 
van volgende Sondag tydens die eredienste en 
gedurende die week by die kantoor beskikbaar wees. 
Neem 'n Bybel en plaas die geld in die mandjie. Trek 
die Bybel by die huis oor met mooi geskenkpapier en 
bring dit dan weer kerk toe. Ons wil voor in die kerk 
'n kersboom met die Bybels pak. By Kersdag se diens 
sal die Kersboom van Bybels aan die bediening van 
Kleinskool oorhandig word.  
Die pryse van die Bybels is: R48 vir kleuters 
(Afrikaans of Xhosa), R45 vir kinders wat kan lees 
(Xhosa), R25 vir die volledige Bybel vir volwassenes 
(Afrikaans of Xhosa).  
MERK ASB OP DIE GESKENKPAPIER OF DIT 'N 
AFRIKAANSE OF XHOSA BYBEL IS.  
Kom ons deel God se liefde en die wonderlike 
boodskap van die Evangelie met die mense van 
Kleinskool. "Die Woord het mens geword en onder 
ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die 
heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die 
Vader het, vol genade en waarheid" (Joh 1:14).  

 


