
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK: Psalm 62:8 “ God is my 

redding en my krag. Hy is my Rots, my Sterkte, 

God is my toevlug.” 
SAKE VIR GEBED 

 Ons bid Psalm 62:8 vir elkeen van ons gemeentelede 
wat siek is en die volgende persone wat op die 
herstelpad is na operasies,Stella Scheepers en 
Steven Jackson. Wendy, Steven se vrou se pa, is 
ernstig siek in die hospitaal. Ook bid ons die vers vir 
Willie en Anita Esterhuizen. 

 Elandré Bosch se ma is weer in die hospitaal. 

 André Claassen is in die hospitaal opgeneem vir 
toetse. 

 Ons loof die Here vir Brendon Slabbert se 
uitmuntende prestasie tydens die Comrades 
Marathon. Ons bid ook vir die inwoners van Quad-
huis vir wie Brendon gehardloop het. 

 Ons bid vir ons studente wat tans besig is met 
eksamens.  

 Ons bid vir ons broers en susters wat in vervolging 
lewe. El-Shabaab het dorpies in Mosambiek aangeval, 
vrouens verkrag en mense doodgemaak. 

 Ons dank die Here vir die reën wat Hy die afgelope 
tyd gegee het. Ons oë is nog op Hom gerig vir Sy 
voorsiening in drooggeteisterde gedeeltes. 

 There4-bedieninge sê dankie vir die Here dat Nadia 
Lambrechts vanaf Maandag voltyds deel van hul 
bedieningspan gaan wees. Ons bid dat die Here haar 
en Izak sal seën soos wat hulle Hom en Christene 
wat in vervolging lewe ondersteun en oplei om 
onbereiktes te bereik met die Evangelie. 

 Prys die Here dat ons as gemeente saam kermis  kon 
hou. Ons dank Hom vir gewillige hande, harte en oop 
beursies. 

 Nasionale dag vir blindes. 

 Die vakansie wat voorlê. 
 
 
 
 
 
 
 

     SONDAG 17 JUNIE 2018 
 

08:30  Eietydse diens in kerk 
            Kleuterkerk 
09:45  Kategese 
10:00  Klassieke diens in kerk 
            
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
 
Die deurdankoffer is vir Pionierskool vir blindes 
_____________________________________________ 
GEBEDSVERSOEK VIR VADERSDAG : 
Ons bid Spreuke 14:26 oor elke pappa in ons gemeente:  

“ Wie die Here dien, 

het daarin ‘n veilige toevlug,  

en ook sy kinders vind daar skuiling.” 

 
MAANDAG 18 JUNIE 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 19 JUNIE 
Leefkerk. 
 
VRYDAG 22 JUNIE  
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68. 
 
SONDAG 24 JUNIE 2018 
09:00  Gesamentlike erediens in kerkgebou. 
 Al die eredienste in die vakansie is gesamentlike 
dienste om 09:00 in die kerkgebou.          
 
Die skool sluit Vrydag 22 Junie en open 17 Julie. 
Kantoorure gedurende die vakansie is Dinsdag tot  
Vrydag tussen 09:00 en 10:00. 
 
NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 

vorms in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe 

intrekkers aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou 

moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting 

oor ons gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za. 

 
#IMAGINE KIDZ 
Alle laerskool leerders is welkom om die week van 2-6 
Julie 2018 by te woon. 
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7 WEKE AAN TAFEL MET JESUS 
Ons gaan in die derde kwartaal van 23 Julie –  
9 September  in ons eredienste en kleingroepe ‘n “7 
Weke aan tafel met Jesus” reis aanpak. Ons gaan 
stilstaan (of eerder aansit) by die volgende tafelverhale 
in Lukas en Handelinge: 
Week 1 - Lukas 24:13-35  
Week 2 - Lukas 7:36-50  
Week 3 - Lukas 14:1-14  
Week 4 - Lukas 14: 15-24  
Week 5 - Lukas 22:7-23 
Week 6 - Handelinge 10:1-11:18  
Week 7 - Handelinge 2:41-47 
Indien jy nog nie deel van ’n kleingroep is nie en in 
hierdie tyd by ’n kleingroep wil inskakel,  kontak asb die 
kerkkantoor.  
 
NOODSPENS 
Enige nie-bederfbare kos, asook suiker, 
mieliepap,noedels ens is baie welkom.  Baie dankie aan 
almal wat so getrou bydraes skenk.. 
 
PROJEK WINTERHOOP 1-30 JUNIE 2018 
Ons gemeente is ‘n aflaaipunt vir hierdie projek wat 
deur MES gedryf word.  Hulle benodig warm klere, 
skoene, komberse, handskoene ens. 
Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. 
Gee hoop …. gee warmte. 
 
VROUEKAMP 
Vrouekamp: 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. 
Kampgelde kan maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en van 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes R900pp 
wat deel. 
 50% (R300) deposito vir huisies word deur 
Assegaaitrail verlang. 
Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 epos 
gvandermerwe@westeringhigh.co.za of Sonja 
0847032992. sonja.redpath1@gmail.com 
 
SKRYWE VAN DANK 
‘n Skrywe is van There4-bedieninge ontvang waarin 
hulle die gemeente bedank vir die maandelikse bydrae 
wat aan hulle oorbetaal is. 
 Janine skryf verder: 
Die afgelope maand het ek so baie berigte ontvang wat 
daarop dui dat die vervolgingsvlakke aan die styg is vir 
ons broers en susters. Ek gaan net ‘n paar hier neerstip: 
• In Myanmar is 10 000 burgerlikes, waarvan die 
meeste Kachin Christene is, ontwortel as gevolg van ‘n 
etniese uitwissingsveldtog wat deur die weermag gelei 
is.  
 
 
 

 
•In Pakistan het Ribqa Masih een van die 700 
Christenmeisies geword wat jaarliks ontvoer word, 
gedwing word om ‘n Moslem te word en om met ‘n 
Moslem te trou. 
• In Indonesië het plaaslike Moslems ‘n gemeente van 
100 lidmate gedwing om hul deure te sluit. Hulle 
argument was dat die kerk nie die wet van 2006 wat 
vereis dat 650 plaaslike nie-Christen huishoudings 
toestemming moet verleen dat ‘n plek van aanbidding 
in hulle gemeenskap kan funksioneer, gehoorsaam het 
nie.  
•In Sjina in die Henan-provinsie is staatsgeregistreerde 
kerke gedwing om alle kruise van hulle geboue af te 
haal en is meer as ‘n 100 huiskerke toegemaak.  
 
Ten spyte van hierdie voortdurende vervolging, 
bemoedig ons broers en susters my daagliks in my eie 
geloofswandeling. Een oorlewende van die dodelike 
Egiptiese busaanval in Mei 2017, Nadia, wat haar seun 
en skoonseun en baie uitgebreide familielede in die 
aanval verloor het, deel die volgende gebedsversoek 
toe sy gevra is waarvoor sy tans bid: “Ek bid dat die 
aanvallers se harte deur die Here aangeraak sal word en 
dat hulle hul tot Hom sal bekeer.”  
 
DANKIE 

Petrus en Tersia sê baie dankie aan ds MG en 
vriende vir hul besoeke aan die hospitaal tydens 
Petrus se knievervanging.  Hy ondervind daagliks 
nog baie pyn en ongemak, maar u volgehoue 
gebede en onderskraging stel hom ongetwyfeld in 
staat om alles geestelik te verwerk.  Ons bid ook 
dat ons Hemelse Vader hom spoedig weer met ’n 
kwaliteit lewe sal seën. 
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