
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

 

WEEK VAN GEBED 
Hierdie week van môre tot Woensdag om 19:00 bid 
ons saam in die saal.  Ons gaan oor die 3 aande 
spesifiek bid vir die wêreld, ons land en die kerk.  
Daar is geen beter manier om die jaar saam te begin 
as in gebed nie.  Almal is welkom.  Kom soos jy is. 
 
MAANDAG 16 JANUARIE 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  Alle 
bidders is welkom. 
 
SAKE VIR GEBED 
Delano Britz se moeder is oorlede.  Meegevoel aan die 
familie.  
Hugo Gerber en Fred Vosloo ondergaan behandeling. 
Anet Kritzinger en Nora Heunis herstel na operasies.  
 
* Die nuwe jaar wat voorlê.  
 
* Skole, Universiteite en alle plekke van onderrig.  
 
* Die Graad 7-12 kamp volgende naweek.  
 
* Dank die Here dat ons veilig terug is van vakansie.     
 

Dank Hom vir reën wat geval het. Bid dat Hy reën 
sal stuur waar dit nog droog is.  
 

Gebedsversoek vir die vervolgde Kerk:  
Die 2017 Wêreldwaarnemingslys wat die 50 mees 
geslote lande vir die Evangelie ter wêreld lys, het 
hierdie week verskyn. Die top tien lande waar dit die 
moeilikste is om as Christen te leef is: Noord-Korea (1); 
Somalië (2); Afghanistan (3); Pakistan(4); Soedan (5); 
Sirië (6); Irak (7); Iran (8); Yemen (9) en Eritrea(10). Bid 
asseblief vir die volgehoue groei van die Kerk in hierdie 
lande op die Wêrelswaarnemingslys, soos wat 
gelowiges die lig van die Evangelie in hulle 
gemeenskappe laat skyn. Hulle weet dat hulle geloof in 
Jesus Christus ‘n skat is wat niks anders in waarde kan 
oortref nie. 
 

SONDAG 15 JANUARIE 2017 
09:00   Eietydse en klassieke diens. 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15   Kategese begin.  Ouers en kinders kom in 
die kerkgebou bymekaar. 
Dankoffer by die deure -  Sinodale dankoffer vir 
Gemeentebediening 
 
Teebeurt vandag: Dahlia sel  
Teebeurt 22 Januarie:  Welwitschia sel 

 

 
KLEINSKOOL INISIATIEF 
Kleinskool kinders sê baie dankie vir ŉ wonderlike 
 kerspartytjie! Dankie vir die lekker koekies, 
onverwagte geskenkies en lekkertjies. Dit het baie 
kinderharte vol blydskap en vreugde gevul.  
PG het foto’s geneem wat hy seker binnekort aan die 
gemeente sal wys.  
 
2017 het nuwe uitdagings: 
1. Ons soek iemand wat ŉ passie het om die evangelie 
aan kinders oor te dra. Iemand met tyd, energie en 
entoesiasme wat self vervoer het om by Kleinskool uit 
te kom. Die kinderkerk is Vrydae van 3:15- 4:30 en die 
lessies is vir kinders van 8 – 12 jaar oud. Indien daar 
iemand is wat geroepe voel, of net meer wil uitvind oor 
die bediening, skakel asb. vir Margita Marx by 
0823374336 of 041-3641686. Die Vrydag kinderkerk is 
ŉ lywige bediening. Die voorbereiding neem net soveel 
tyd in soos ŉ predikant gebruik vir ŉ goeie preek. Die 
kinders se probleme word dikwels jou probleem en die 
lessies moet goed deurdink, deur gebid en deeglik 
voorberei word. Sowat 200 -300 kinders woon die 
byeenkoms by. Die spreektaal van die kinders is 70% 
Afrikaans en 30% Xhosa. Ons het ŉ Xhosa tolk. Ons het 
ook ŉ projektor en skootrekenaar tot ons beskikking. 
 
2. Ons soek ook iemand wat Engels aan senior leerders 
kan aanbied. Ons het reeds Wiskunde en Afrikaans 
klasse, maar soek nog ŉ opgeleide Engels tweede taal 
onderwyser. Die klas sal een keer per week op ŉ 
middag aangebied word, heel moontlik op ŉ Maandag.  
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vormpie 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. 
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
 



SENIOR KATEGESEKAMP 
Die senior kategesekamp is die naweek van  
20 - 22 Januarie 2017.  Ons vertrek die Vrydag en kom 
die Sondag terug.  Alle graad 7 tot gr 12’s word 
uitgenooi na die kamp.  Die koste is R250 per persoon.   
Vir meer inligting kontak ds Deon Els 072 276 7555  
of Niekie 082 561 8747. 
 
STUDENTEKAMP 17-20 JANUARIE 2017 

Somerstrand Gemeente in Port Elizabeth nooi alle 
studente waty volgende jaar by NNMU studeer, na ’n 
studentekamp.   
Die tradisionele eerstejaarskamp sal van volgende jaar 
af in samewerking met ander NG Kerke in Port 
Elizabeth, ’n studentekamp wees.  Daar gaan steeds 
aspekte van ’n eerstejaarskamp wees, soos raad oor 
kampus- en studentelewe, maar dit is meer uitgebrei 
vir alle studente. 
Studentekamp 2017 se tema is “En route: The Road 
Less Travelled.” 
Besonderhede: 
17-20 Januarie 2017, Sumcay-kampterrein R800pp 
Info en inskrywings: 
ngkerksomerstrand.co.za/studentekamp 

 

There4-Bedieninge reis na Egipte:  
Gerrit & Janine sal vanaf die 18de tot die 30ste 
Januarie, saam met Veritas, Christene in Egipte gaan 
bemoedig. Die doel is ook om gelowiges wat by die 
opleidingsprogramme betrokke is te ontmoet en te 
sien hoe There4-bedieninge met hulle kan hande vat. 
As jy dag vir dag saam wil bid vir die groepie van 5 wat 
saamreis stuur ‘n epos aan 
travel@there4ministries.org of kontak die kerkkantoor. 
As jy op ‘n praktiese manier betrokke wil wees by die 
reis en bemoediging van die gelowiges kan jy van die 
volgende items by die kerkkantoor aflaai teen 
Maandagmiddag, 16 Januarie,12:00 of Maandagaand 
by die week van gebed: klein boksies sjokolade; 
handeroom; kostuumjuwele; boksies rooibostee; 
pakke lekkers; goeie moerkoffie; klein geskenksakkies 
of finansiële bydraes. 
Baie dankie 
 
TOTSIENS 
Ons groet Christa na 33 jaar in die gemeente. Dankie 
vir jou toege3wyde diensbaarheid op vele terreine.  
Mag die Here jou wonderlik seën in jou nuwe 
omgewing. 
 

Gerda Minnie, ‘n afgetrede verpleegkundige, wil graag  
kinders oppas en neem babas vanaf 2 maande in. 
Haar selnr is 072 039 0109. 

mailto:travel@there4ministries.org

