
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED: 

Die volgende persone het voorbidding nodig: 
Anna Botha  is in Aurora. 
Pierre Rootman sukkel met sy gesondheid. 
Helen Roos is in die hospitaal. 
Lettie Tait sukkel met haar gesondheid. 
Rooikop Kotze is in die hospitaal. 
 
Die tweede semenster wat voorlê. 
Die munisipale verkiesing van 3 Augustus. 
 

SELGROEPE 3DE KWARTAAL 
Ons tema vir hierdie kwartaal is: Stories vir die 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 Willie Botha by sel: 0824472173 
skakel.    
 
BAIE DANKIE 
Ons wil graag ons dank betuig aan die leraars, 
gemeentelede en vriende vir die besondere meelewing 
ontvang met die heengaan van Cobus Lane, eggenoot 
en vader. 
Baie dankie vir die al  besoeke, blomme, watsap 
boodskappe, sms boodskappe, telefoongesprekke en al 
die gebede van gemeentelede.  
Dankie ook vir al die eetgoed wat ons ontvang het in 
hierdie tyd van beproewing. 
Wees verseker van ons opregte waardering. 
Vriendelike groete 
Retha, Corné en Lizelle Lane. 
 
 
 
 
 

 SONDAG 17 JULIE 2016 
09:00   Slegs een diens in kerk. 
               Geen kategese.  
               Geen kleuterkerk. 
               

Dankoffer by die deure is vir Bybelgenootskap. 
 
Geen teedrink na erediens. 
Teebeurt 24 Julie:  Welwitcshia sel – Willie vd Merwe 

 

MAANDAG 18 JULIE  2016 
09:30    Biduur byKKU. 
12:45    Gebedsgeleentheid in die gebedskamer.   
Almal is welkom om die geleentheid by te woon. 
17:30    Musiekbediening diensterrein by Asterlaan 16. 
19:00    Gebedsgeleentheid in gebedskamer. 
 

DINSDAG 19 JULIE 2016  
11:00    Diens Stella Londt.  
19:00 ICU by  Gazanialaan 15. 
 

WOENSDAG 20 JULIE 2016  
18:00     Dagbestuur vergadering. 
 
DONDERDAG 21 JULIE 2016 
Fonteinvriende vir afgetrede persone 
09:30    Ons nooi al ons afgetrede vriende uit na ‘n 
saamkuier in die saal. 
Sherwood klub gaan ‘n verskeidenheidskonsert 
aanbied. Ons gaan ook sop en brood saam geniet. 
Onthou asb julle R10-00 ledegeld. 
17:30     ViA vergadering by Asterlaan 16. 
 

SONDAG 24 JULIE 2016 
09:00     Eietydse en klassieke eredienste in die saal en 
kerkgebou. 
Kategese begin. 
 
GEBED VIR DIE VERKIESING 
Ons roep almal dringend op tot gebed vir die verkiesing. 
Op Dinsdag 2 Augustus 2016  om 18:00 is daar ‘n 
gesamentlike gebedsgeleentheid hier by ons kerkgebou. 
 
KERMIS 
Weereens baie dankie vir almal se ondersteuning en 
harde werk.  R170 000 is ingesamel. 
Dankie Here dat U vir ons as u gemeente so seën. 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom aan die volgende nuwe intrekkers in ons 
gemeente: 
Francois en Martheli Roets en kinders Anli en Anke-Mari, 
Norvello gardens 7, Hunters Retreat. 
Alet Botha, Kraggakamma Uitspanning 81. 
Jalita Viljoen, Raintree Village C1, Lorraine. 
Brendon Jordaan, Smallville 35, Lorraine. 
 
 
 
 
 



DATA BY DIE EREDIENSTE 
Alle  “videoclips/slideshows” moet teen Vrydag by die 
betrokke datapersoon wees vir die Sondag se eredienste. 
Stuur die inligting wat u wil laat wys Vrydag voor 12:00 vir 
die kerkkantoor of vind by die kantoor uit wie op diens is, 
sodat u ‘n reëling kan tref. 
 
 

MTR SMIT  KINDEROORD 
MTR Smit het die volgende behoeftes:   
Hulle benodig mense wat kan help met ekstra wiskunde 
klasse.  Hulle sal ook dankbaar wees as iemand hulle kan 
help met rekenaars, lere of gereedskap soos tange, 
skroewedraaiers, sae ens. 
Kontak met die kerkkantoor indien u kan help 
 

HUIS 8 MTR SMIT KINDEROORD 
Ons huis het hierdie jaar 2 dogters in matriek en ons wil 
graag hulle afskeidsdinee spesiaal maak.  Enige kontant 
donasies sal opreg waardeer word.  Kontak Linda 
Rossouw (082 402 4396) vir meer inligting. 
 
LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF 

Baie dankie aan almal vir julle volhardende gebed 
rakende ons toekoms beplanning. Ek gee graag 
terugvoering. “Jesus is Lord Ministries” soos dit deur 
Boet en Annatjie bedryf was, val heeltemal weg. Boet 
sien nie kans om sonder Annatjie by Kleinskool voort te 
werk nie. Harvest kerk het die perseel oorgeneem en 
die agterstallige munisipale kostes betaal.  
Kleinskool Inisiatief brei uit om lede van Harvest kerk in 
te sluit. Dit bly ŉ inter-denomiale raad met lede van 
Kraggakamma, Walmer Anglican kerk, Father’s House, 
Word of Faith, Waypoint en Harvest. Uiteraard sal 
Harvest die geestelike dekking gee.  Margita Marx is 
steeds die voorsitter en Tersia Muston, wat ook al jare 
ŉ pad saam met JILM geloop het, die sekretaresse.  
Alles het glad en gemaklik verloop. Ons deel almal 
dieselfde visie en almal sien uit om saam met die 
verskillende denominasies saam te werk. Moet 
asseblief nie ophou bid vir ons nie. Daagliks kom meer 
uitdagings na vore en sonder die gebede van 
Kraggakamma kan ons beslis nie funksioneer nie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEK WINTERHOOP 
Baie dankie vir die donasie van warm komberse, 
baadjies, musse, serpe, handskoene en vele meer wat 
ons hierdie jaar tydens Projek Winterhoop ontvang 
het.  Dit maak baie mense se harte warm en bied ‘n 
uitkoms vir mense wat die koue moet trotseer. 
Ons het sedert 1 Junie 2016, 216 komberse en 693 
sakke klere ontvang!  Sommige van die Winterhoop 
skenkings is alreeds uitgedeel.  Ons is egter nog in die 
proses om van dit ook na ander instansies te 
kanaliseer.  Indien u gemeentelede belangstel  om 
saam met ons te gaan met die uitdeel hiervan, kan u 
my gerus kontak. 
Nogmaals dankie vir u omgee en dat u ons hande neem 
om ‘n verskil te maak.  
Op hierdie manier is u HIERDIE WINTER die HANDE EN 
VOETE VAN DIE HERE JESUS! 
Theresa Jaquire sel 083 560 5712 of epos by 
theresa@mes.org.za. 
 
ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar is 
egter ook privaatverblyf beskikbaar wat jy self kan reël.  
Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël indien jy 
van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die kerkkantoor 
vir meer inligting. 
 

 


