
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

HEBREEËRS 13: 16: “Moenie nalaat om goed te doen 
en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers 
wat vir God aanneemlik is.” 
 
SPREUKE 11: 27: “Wie die goeie nastreef, kan 
goedkeuring verwag; wie op die kwaad uit is, kry dit.” 
 
SAKE VIR GEBED: 
*   ‘n Groot dankie aan die dames van ViA vir die 
heerlike tee wat hulle verlede Sondag spesiaal vir die bo 
sestigers gegee het.  Almal het dit baie geniet. 
 
 *  Ons dank God vir die lieflike reën wat Hy vir ons 
gestuur het en vra dat Hy sal voorsien waar daar nog 
groot nood is. 
 
*  Bid asseblief vir al die siek gemeentelede in die 
hospitale en tuis en vir almal wat behandeling ontvang.  
Ons bid in besonder vir Willie Esterhuizen, Peter Crous, 
Adriaan van Wyk, Anlie Claasen, Martha le Roux en 
Petrus de Jager. Ons bid ook vir krag en sterkte vir die 
huweliksmaats en families. 
 
*  Ons dink veral aan almal wat deur die verwoestende 
brande getraumatiseer is en groot verliese gely het. 
  
*  Bid asseblief vir Kleinskool, waar bendegeweld 
hoogty vier en inwoners in vrees lewe. Bid vir 
vertroosting en ingryping van die Here. 
 
*  Ons matrikulante, studente en leerlinge is almal druk 
besig met hul eksamens. Ons bid dat hulle  hul werk 
goed sal voorberei en dat hul met kalmte hul kennis sal 
kan weergee. 
 
*  Ons bid vir uitkoms vir dié wat hul werk verloor het 
en glo dat daar vir hulle elkeen ‘n deur sal oopgaan. 
Daar is ook ‘n groot lewensnood onder baie 
landsgenote. Ons vra dat God genadig sal wees en ook 
daar sal voorsien. 
 
*  Helene de Kock, eggenoot van Elbert, 
 oud-gemeentelede, is oorlede.  

SONDAG 11 NOVEMBER 2018 
08:30  Eietydse diens in saal 
Kleuterkerk 
09:45  Kategese 
10:00  Klassieke diens in kerkgebou 
 
Geluk aan die volgende kerkraadslede wat bevestig 
word: 
Piet Spies, Zelda Bakkes, Johan Coetzee, Hendré 
Potgieter en Chris Pretorius. 
 
Deurdankoffer is vir There4 bedieninge 
 
Teebeurt vandag: Pronkertjies 
Teebeurt 18 Nov: Voetspore en Tulpe selle 
_____________________________________________ 
MAANDAG 12 NOVEMBER 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
VRYDAG  16 NOVEMBER 
MANNEBYEENKOMS 
Die manne kuier Vrydagoggend om 05:00 by Lilylaan 68. 
 
SONDAG 18 NOVEMBER  
09:00   Gesamentlike kerssangdiens in die kerkgebou 
Kleuterkerk 
10:00  Kategese afsluiting 
Die koor van Clarendon Park tree op tydens die diens. 
 
 

ViA AFSLUITING 19 NOVEMBER - Dankbaarheidsfees 
Al die vroue in die gemeente word hartlik uitgenooi  
 om op 19 November te kom deel in die DANKIE vir 
2018. 
Dit gaan in die kerksaal plaasvind en ons  wil graag 
18:30 begin. Dit is ook ons afsluitingsfunksie vir die 
 jaar. 
Ons gaan ‘n ligte ete aanbied, daarvoor benodig ons 
getalle. Kontak asb die kerkkantoor, nie later as  
15 Nov 2018 nie.  
Bring enige nie-bederfbare produk as toegang. 
 

 
BESOEK VAN LOUIS BRITTZ  
Louis Brittz besoek ons gemeente op die naweek van 
24 en 25 November 2018. 
Saterdagoggend van 09:00 – 13:00 hou hy ’n 
toerustingsgeleentheid vir bands in die kerksaal. 
Saterdagaand hou hy om 19:00 konsert.  
Kaartjies vir konsert is R100 per persoon en is by 
kerkkantoor beskikbaar. 
Sondagoggend om 09:00 lei hy die gesamentlike 
eietydse kerssangdiens in die kerksaal. 
 
 
 



 
SENIOR JEUGKAMP 
Ons senior jeugkamp vind volgende jaar van 18 tot 20 
Januarie plaas.  Dit is vir ons belangrik dat al die 
Hoërskool leerders saamgaan. 
Skryf asb solank die datum op u almanak en bid vir die 
kamp. 
 
 Daar word asb gesoek na mense wat kan help by die 
koffiebediening voor die oggenddienste. 
Kontak Sune Potgieter by sel 082 446 9306. 
 
CMR GHOLFDAG 
CMR hou ‘n fondsinsameling gholfdag op 16 November  
2018. Hulle nooi u uit om te kom speel en vra borge vir 
van die putjies. Vir meer inligting kontak Phillip Voigt by 
082 562 6943. 
Indien u meer wil weet of as vrywillige betrokke wil 
raak, kontak die CMR by 041-4843554.  
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die inkomste van die 10de Maand dankoffer beloop  
R181 856.00  Ons het begroot vir R213 000.00. 
U is welkom om steeds ‘n bydrae te maak indien die 
Here u so lei.  
 
Ons bid hierdie week vir die Internasionale Dag van 
Gebed vir die Vervolgde Kerk. 
*  Bid saam dat hulle Christus nie sal verloën wanneer 
hulle swaar lyding ondervind nie;  
dat Jesus Sy koninkryk in hulle lande sal bou, ongeag die 
koste; dat hulle vyande (die vervolgers) tot redding in 
Christus sal kom. 
 
 

There4-Bedieninge nooi jou uit na ‘n buitelug 
filmvertoning in piekniek-formaat op die  

Internasionale Dag van Gebed vir die 
Vervolgde Kerk. 

Tema: Is Jesus dit werd ? 
Datum: 11 November 2018 

Tyd: 18:00 Piekniek gevolg deur aanbidding en 
filmvertoning in Vervolgde Kerk-styl 

Adres: Kraggakammaweg 57, Framesby 
Bring asseblief jou piekniekstoel, -mandjie en 

ietsie om te drink saam. 
 

 
 
MTR Smit hou op Vrydag 16 Nov om 18:00 hul 
kerskonsert in die saal by MTR.  Die kinders gaan dan 
terug na hul huis (8) om vir Kersvader te wag.  ViA gee 
aan elke dogter ’n koopbewys van MRP.  Ons wil graag 
vir hul ’n sosatie en slaai voorsit by ’n mooi kerstafel 
en dit vir hulle ’n besonderse aand maak. 
Enigeen is welkom om te kom saamkuier. 
Kontak Linda by 082 402 4396. 
 

 
 
KERKALMANAKKE 
Persone wat die ou formaat muurhang kerkalmanakke 
vir 2019 wil hê, moet asb hul besonderhede op die lys 
in die voorportaal skryf.  Slegs persone wie se name op 
die lys is, sal so ‘n almanak ontvang.  Vir die res van die 
gemeente laat druk ons die kleiner boekie-formaat 
wat ons hierdie jaar gebruik. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF - KERSFEES 
Kleinskool se afskeid vind op 30 November plaas.   
Ons vra weer groot asseblief cup cakes van 
Kraggakamma. As u nie kans sien om te bak nie, is  
kontant donasies ook goed. Ons sal lekkergoed en chips 
daarvan koop. 
Om die beplanning te vergemaklik, vra ons dat u 
vooraf aan een van die volgende persone te kenne gee 
hoeveel u kan skenk:  
Elna Thiart (0836621774), Zelda Bakkes 
(083 950 6096)  Laura Krause (0834101227), 
Elizma Harmse (0839405617), Margita Marx 
( 0823374336), Johan Harmse (08256688107). 
U kan ook die kantoor laat weet.                  
By voorbaat dankie!   Kersfees in Kleinskool en 
Kraggakamma se cupcakes is nou al ‘n tradisie. Ons 
hoop dat ons weer op u kan staatmaak. 
Koekies kan op 30 November voor 12 uur by die 
kantoor of enige van bogenoemde persone se huise 
afgelewer word. 
 
MTR SMIT KERSMARK 
MTR Smit kinderoord se kersmark vind plaas op 
Saterdag 1 Desember 2018. 
Die verrigtinge begin met ‘n 5 en 8 km pretloop  
om 07:30. 
Daar sal verskeie kosstalletjies wees. 
Kraggakamma gemeente is verantwoordelik vir die 
boereworsrolle.  
Kontakpersoon is Linda Rossouw by 041- 3604580   of 
sel 082 402 4396.   
Enige bydraes of hulp sal waardeer word. 
Ondersteun asseblief die kersmark! 
 
 
 
 
 
 
 
   


