
     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 
JAARTEMA VIR 2013 

In Christus is ons lote wat vrugte dra 
 

PERSOONLIK 
Megan Tait, Lilylaan 60 is die afgelope week 
geopereer.  Voorbidding vir haar. 
________________________________________ 

ONS KWARTAAL TEMA: 
Jesus sê wat! 

Ons gaan elke Sondag oor hierdie temas preek en dan 
in die selgroepe verder daaroor gesels. Skakel asb in 
by ‘n selgroep van jou keuse. Besonderhede van 
selgroepe is in die voorportaal beskikbaar op die groen 
blaadjies. 
 

Week 1: Sondag 21 Julie 2013. 
Die sleutel tot arm-van-gees wees. 
Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God 
is… 
Week 2: Sondag 28 Julie 2013 
Die sleutel tot verbintenis. “commitment” 
Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou 
omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk 
van God nie. 
Week 3: Sondag 4 Augustus 2013 
Die sleutel tot ‘n rein lewe. 
As jou regterhand jou laat struikel, kap hom af… 
Week 4: Sondag 11 Augustus Julie 2013 
Die sleutel tot selfverloëning. 
As iemand agter My aan wil kom moet hy homself 
verloën, sy kruis opneem en my volg. 
Week 5: Sondag 18 Augustus Julie 2013 
Die sleutel tot swaarkry-vir-Jesus. 
Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van 
My beledig en vervolg… 
Week 6: Sondag 25 Augustus Julie 2013 
Die sleutel tot liefde vir jou vyand. 
Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê… 
Week 7: Sondag 1 September 2013 
Die sleutel tot die vermoë om te kan vergewe. 
As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal 
julle hemelse Vader julle ook vergewe. 
Week 8: Sondag 8 September 2013 
Die sleutel tot ‘n positiewe gees. 
Moenie oordeel nie… 
Week 9: Sondag 15 September 2013  
Die sleutel tot egte godsdiens. 
Nie elkeen wat vir my sê: “Here, Here,” sal in die 
koninkryk van die hemel ingaan nie… 

  SONDAG 14 JULIE 2013 
 
09:00 Slegs een erediens in kerk. 

       
Spesiale kollekte:  Welbedacht terapeutiese 
                                   sentrum 
 
Teebeurt vlg week: Kappertjie-sel Annelie Kruger 
                

 

MAANDAG 15 JULIE 
SKOLE HEROPEN 
09:30   Biduur KKU.  
19:00   Gebedsgeleentheid in  ou Moederskamer.   
Die eerste geleentheid van ons “nuwe gebedsgroep”. 
Wil u nie asb daaroor bid en hoor of die Here u dalk 
roep om ook aan so ’n groep te behoort.  
ALMAL welkom! 
 
DINSDAG 16 JULIE 
11:00    Diens Stella Londt. 
 
WOENSDAG 17 JULIE 
18:40    EESA uitreik. 
 
SONDAG 21 JULIE 
09:00   Formele erediens in kerk. 
09:00    Informele erediens in saal.  
10:15    Junior en senior kategese. 
17:00    Kooroefening in kerk. 
18:30    Aandbyeenkoms. 
 
VOORBIDDING 
Ons dank die Here wat ons veilig deur die vakansie 
bewaar het en dat Hy vir ons sal seën deur die derde 
kwartaal. 
 
 
 

 
 

VISIE: 
“Met Jesus en Sy liefde is ons op pad ...”? 

 
Is bogenoemde nog God se droom vir Kraggakamma?  
Dink en bid asb oor wat u sien as God se droom vir 
ons.  
Eerskomende Sondag 21 Julie sal ons DV tydens die 
eredienste papier uitdeel en aan almal geleentheid 
gee om die droom waartoe die Here jou gelei het, 
neer te skryf. Bring asb ’n pen saam. 
 

 
 
 
 
 
 
 



LITURGIESE WERKSGROEP 
Waar is ons druiwetros? 
Waar is ons wingerd? 
Wat van plakkate wat sleutelwoorde soos “VRUG”, 
“HEILIGE GEES” ens verkondig? 
Wil u nie graag aan ’n span behoort wat kreatief na die 
kerkjaar en ander tema’s kyk en daar rondom met 
idee’s kom nie? 
By uitstallings, kunswerke, of enigiets waaraan ’n 
kreatiewe mens kan dink ... 
Kontak asb vir di Van Rooyen of Keyter. 
 
 

 
ONTHOU ASB DAT DIE VOLGENDE ORGANISASIES 
DEURLOPEND VAN SKENKINGS AFHANKLIK IS: 

 
MTR Smit 

Huis Louisa Meyburgh 
Jesus is Lord Ministries 

CMR 
Seyisi 

 
     

PE NOORD –Skryf: 
Liewe gemeente Kraggakamma   
Ons harte loop oor van dankbaarheid oor die sakke en 
sakke klere, beddegoed en ander artikels wat julle by 
ons kom aflaai het.  Baie Baie dankie aan elkeen wat 
bygedra het – ons mense gaan so opgewonde wees 
oor al die mooi en warm geskenke. 
Ons bid dat ons Here vir julle as gemeente sal seën 
met die keur van Sy seëninge. 
Nogmals baie baie dankie! 
Ds Johan Marais 
Nms NG Kerk Noord 
 
GEBED ASB ook vir hul evangelisasieprogram in die 
baie, feitlik ontoeganklike woonstelblokke. 
 
 

 
 
WEBBEDIENING:  Gaan loer gerus in by 
www.ngkraggakamma.co.za om ons nuwe baadjie te 
besigtig. Alle eer aan ons Hemelse Vader! Baie Dankie 
aan: ons webmeester Yvette Erasmus vir al die baie 
ure wat sy ingesit het en Danielle Botha vir hulp met 
die grafiese ontwerp.  Kontak ons by 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za. 
 

 

 

 

 

 

 

MTR KINDERHUIS -  Huis 8 
Daar is die vakansie lekker hard gewerk aan die 
huis wat onder ons Kraggakamma val. 
Baie dankie vir elkeen se betrokkenheid, gebede 
en belangstelling. Die huisie lyk pragtig! 
 
DORDRECHT VLEIS 
Daar is in die voorportaal ’n bestel vorm vir vleis. Hulle 
het klaar vleis geslag en verpak.  Vul maar net naam in 
teenoor dit wat julle verlang.  (Hierdie is slegs 
eenmalig en ’n toets. Glo volgende keer sal dit weer 
die gewone manier van bestellings wees.) 
 
TUINBOU 
Die Tuinboukommissie is opsoek na inheemse plante, 
enige vetplante,veral aalwyne om die kerkterrein te 
verfraai. Indien  daar lidmate is wat skenkings  wil 
maak, kontak asb vir Elaine by 072 323 4550 of die 
Kerkkantoor. 
 

http://www.ngkraggakamma.co.za/
mailto:kuberkamma@ngkraggakamma.co.za

