
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 

Rooikop Kotze is beter, maar bid vir haar volkome 
herstel.  
Pierre Rootman is geopereer. 
Harry Oberholzer sukkel baie met sy gesondheid. 
Lettie Tait is oorlede.  Meegevoel aan Charles. 
 
VERKIESING 
Ons dank steeds die Heer vir die verkiesing.  Ons bid 
dat die prosesse van koalisies vreedsaam sal verloop.  
Dat dit nie sal gaan oor politieke gewin nie, maar om 
die heil van elke inwoner van ons land. 
1Kron16:11: “Soek hulp en beskerming by die Here, 
soek gedurig sy teenwooordigheid.” 
 
RADIO FEBA 
Here ons dank U vir Radio Feba wat die Evangelie deur 
middel van verskillende media  formate aan die 
menste bereiktes en onbereiktes in die wêreld uitsaai.  
Dankie Here dat hulle ook die Vervolgde Christene 
bemoedig om sterk te staan deur middel van radio en 
tv uitsendings.  Ons bid dat U hul op elke gebied in 
staat sal stel om met hierdie werk voort te gaan. 
 
VERVOLGDE KERK 
Ons het die voorreg gehad om die afgelope week 
vrouedag in Suid-Afrika te vier.  Om ons dames se 
godsdiensvryheid te vier, tree ons in vir die baie 
vrouens, vweral in Moslemlande, wat ’n hoë prys 
betaal om Jesus te volg.  Hierdie dames kan soms nie 
kies watter klere hulle aantrek nie;  daar word teen 
hulle gediskrimineer, hulle word seksueel geteister, in 
huwelike gedwing, verkrag, ontvoer en as seksslawe 
verkoop.  Dit gebeur veral met Christenvroue wat in 
areas van konflik woon.  Kom ons bid vir ons anonieme 
susters dat hulle aan die Rots sal vasklou ongeag hulle 
omstandighede. 
 
DISSIPELSKAP RETREAT 
‘n Retraite met die tema: “die waarde van stiltevind”  
vind van 19-21 Augustus op Shama plaas.  Die 
geleentheid kos R600 per persoon.   
Kontak Deon Loots by dissipel@gmail.com 

 SONDAG 14 AUGUSTUS 2016 
09:00   Klasssieke diens in kerk en eietydse diens in 
               saal. 
               Kleuterkerk. 
10:15     Kategese. 
 18:00    Hartklop. “Ek twyfel of dit die moeite werd  
                is om te bid, want my gebede word nie  
                verhoor nie.”  Kom gesels saam. 
 
Dankoffer by die deure is vir Radio Feba. 
 
Teebeurt vandag: Kappertjie Sel - Werner Strydom 
Geen teebeurt 21 Aug as gevolg van nagmaal 

 

MAANDAG 15 AUGUSTUS 2016 
12:45    Gemeentebiduur in gebedskamer. 
18:00     Administrasie diensterrein vergadering. 
 
DINSDAG 16 AUGUSTUS 2016  
19:00   ICU by Gazanialaan 15.  
 
DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2016 -FONTEINVRIENDE 
09:30  Fonteinvriende nooi jul hartlik uit na ‘n oggend 
van pret en plesier in die kerksaal. 
Marelize Marx lewer vir ons ‘n kabaretvertoning.  Ons 
daag julle almal uit om iets oud aan te trek – dalk ‘n 
hoed op die kop of ‘n tjalie teen die koue. 
‘n Prys vir die een wat die meeste moeite doen. 
 
FONTEINVRIENDE 
Ons beoog om dv die 21ste September vanaf 3-6 nm ‘n 
mini-verkoping te hou.  Pannekoek, jaffels, 
kerrievetkoeke en hamburgers sal te koop aangebied 
word.  Donasies en bestellings sal opreg waardeer 
word. 
Ons wil graag ‘n persentasie van die opbrengs gebruik 
om kersgeskenke vir minderbevoorregtes te koop. 
Vir enige navrae, kontak Elaine Greyling by  
041- 360 0690 of sel 072 323 4550. 
 

SONDAG 21 AUGUSTUS 2016 
09:00   Eietydse en klassieke eredienste in die saal en 
kerkgebou. 
 
HUISBESOEK 

Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in of skakel direk met die leraars. 
(Hul kontakbesonderhede is op die kerkalmanak.) 
 
NUWE INTREKKERS 
Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op die 
groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, laat weet 
asseblief die kerkkantoor. 
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SELGROEPE 
Selgroepe is lief vir God, mekaar en die wêreld.  
By ‘n selgroep kuier groeplede saam.  Ons deel lief en 
leed en bid vir mekaar.  Ons fokus op God in lofprysing en 
aanbidding en deur saam te gesels uit sy Woord.  
Selgroepe word aangemoedig om uit te reik en ‘n verskil 
te maak in die wêreld.  Ons praat van selgroepe omdat 
die ideaal is dat elke selgroep soos ‘n sel sal groei en 
vermenigvuldig. 
 

SELGROEPE 3DE KWARTAAL 
Ons tema vir preke en selgroepe vir hierdie kwartaal is: 
 Stories vir lewe. 
Ons gaan kyk na van Jesus se gelykenisse. Die NG 
Gemeente Witrivier stel die materiaal saam en dit 
word landwyd gebruik. Ons gaan gesels oor temas 
soos: Die Saaier se droom, Vaderliefde per Excellence, 
Moet nooit tou opgooi nie, Dis net skurke wat nie 
vergewe nie! Hoogmoed kom tot ’n val en Dissipelskap 
is nie so duur soos jy dink nie... dis duurder!   
Ons nooi veral persone wat nog nie in ’n selgroep is nie 
om net vir die kwartaal by ’n groep aan te sluit. 
Belangstellendes kan  na  die eredienste met Piet Crous 
(klassiek) of Willie Botha (eietyds) gesels.  Jul kan ook 
Willie Botha by sel: 0824472173 skakel.    
 
LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 

GRIEFSHARE: 'N PROSES VAN ROU NA DIE DOOD VAN 
‘N GELIEFDE 
Is jy dalk bewus van iemand wat onlangs ’n geliefde 
aan die dood afgestaan het, of is jy dalk self besig om 
deur ’n rouproses te gaan? Min weet en verstaan 
waardeur so ’n persoon werklik gaan. Die ervaring van 
dood laat mens dikwels magteloos en verward.   
GriefShare is ’n diepgrondige proses wat persone sal 
help om rou te verwerk en om weer mens te voel. Die 
program word oor ’n tydperk van 13 weke aangebied 
en ons begin DV Dinsdag, 16 Augustus om 18:30  by NG 
Gemeente PE Hoogland. Koste beloop R180 per 
persoon wat ’n deelnemersgids insluit.  Ons wil enige 
persoon wat al iemand aan die dood afgestaan het 
sterk aanmoedig om by hierdie program aan te sluit. 
Almal is baie baie welkom! 
Registreer asseblief deur vir Leandra by die 
kerkkantoor te skakel by 041 367 1485 of te 
e-pos na leandra@pehoogland.co.za. 
 
KOSPAKKIES BY KERK 
Enige skenkings sal waardeer word en kan by die 
kerkkantoor afgelaai word. 
Baie dankie aan almal wat bygedra het. 
 
 
 

ViA VROUEKAMP  
Onthou om in te skryf vir die ViA vrouekamp van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Koste:  R500 (as jy op die kampterrein oornag) 
              R350 (as jy van privaatverblyf gebruik gaan maak) 
Deposito van R200 betaalbaar in die kerk se rekening 
voor die einde van Augustus. 
Verw: Kamp en van en indien verdere inligting verlang 
word. 
Sms Sonja by  084 703 2992. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF 
Onthou 20 Augustus 2016 van ons kermis by St. Johns 
Anglican church in Walmer. 
Kontak Margita Marx 082 337 4336 of  
Tersia Muston 081 471 5425 indien iemand belangstel in  
‘n stalletjie van R150  by die kermis.  Die tema is  
“Partytjietyd.”   
 
HUISGENOT BASAAR 
Datum:  27 Augustus 2016 
Tyd: 09:00. 
 

MTR SMIT – LENTETEE 3 SEPTEMBER 2016 
Lente-tee met Penny Coelen-Rey ten bate van MTR 
Smit kinderoord. 
Plek:    Kraggakamma kerksaal. 
Tyd:      09:30 vir 10:00.  
Koste:  R150 per persoon. 
Kaartjies  beskikbaar by Louisa van der Vyfer  
082 939 7331. 
 
LOUISA MEYBURGH BASAAR 
WANNEER: 3 September 2016 
TYD: 09:00 
PLEK: Assenburgstraat Kabegapark. 
 
SLAGOFFER ONDERSTEUNINGSENTRUM 
Christelle Slabbert werk saam met die polisie om ‘n 
“Victim support centre” te begin wat slagoffers van 
geweldsmisdaad by te staan. 
Sy benodig dames wat haar kan help met die projek. 
Sy is ook betrokke by vroue wat pleeghuise het vir 
pasgebore babas tot 5 jariges.   
Hulle benodig doeke, formule melk, kos en klere vir die 
projek.  
Indien enigiemand kan help, kontak Christelle by 
082 324 4111. 
 
???????? 
Drome is gawes van Bo.  Elke gemeentelid word hartlik 
uitgenooi om saam te droom en hul drome te deel om 
ons kerkgebou en verskillende kerkruimtes ‘n nuwe 
baadjie aan te trek. 
Sondag 21 Augustus, net na die erediens in die 
gebedskamer.  
 Jy kan ook vir Therese 082 412 8765 of  
Christelle 082 324 4111 skakel indien jy dit nie kan 
maak nie en jou drome deel. 
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