
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

 
SAKE VIR GEBED 
Dank die Here wat almal veilig laat terugkom het van 
verlof. 
Dank Hom vir nuwe uitdagings en geleenthede in die 
jaar wat voorlê.  Bid sy seën af op die jaar. 
Dank Hom vir reën.  Bid dat Hy ons sal seën met reën. 
 
BEROEP 
Deon Els het die beroep aanvaar.  Hy begin by ons op 
 8 Februarie 2016. 
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in die gemeente. Vul asb jul/jou 
besonderhede op die vorm in die voorportaal in en pos 
dit in die houtbussie.  
 
VERVOER VAN SENIOR BURGERS NA/VAN 
EREDIENSTE 
Indien u kan help met vervoer van senior burgers, 
kontak asseblief met die kerkkantoor.  
 
KOM DIEN SAAM DIE HERE 
Daar is baie plekke waar jy die Here in die gemeente 
uit dankbaarheid kan dien. Dui asb op die vorm wat 
vanoggend beskikbaar gestel is aan waar u wil 
betrokke wees. Pos die vorm in die dankoffer sakkie of 
in die houtkassies in die voorportaal.  Iemand sal jou 
kontak.   
 
KATEGESE KUIER EN KENMEKAAR 
Sondag 7 Februarie 2016 van 11:00 tot 15:00 by 
Westview skool se lapa. Ouers en kinders is almal 
welkom. Inskrywingsvorms, waarop al die reëlings is, 
word vanoggend by kategese uitgedeel.  
 
 
 
 
 
 

SONDAG 17 JANUARIE 2016 
                                                   

09:00    Klassieke en eietydse diens 
               Kategese begin 
 Alle katkisante, ouers en kategete kom vanoggend na 
afloop van die eredienste in die kerkgebou bymekaar. 
19:00     Week van gebed in die kerkgebou.  Stephan  
Joubert lei die week van gebed. 
Tema: ’n Lewe in God se wil (drie maal vyf kere!) 
Sinodale dankoffer:  Jeug  
Ons het die dankoffers by die deure gegroepeer.  
Inligting daaroor verskyn op die almanak. Ons begin die 
jaar met sinodale dankoffers. Die sinodale dankoffers 
word in ‘n sinodale hulpfonds inbetaal. Ringe doen 
jaarliks aansoek vir finansiering van projekte uit die 
hulpfonds. Projekte word aangewend vir Diens van 
Barmhartigheid, Gemeentebediening, Getuienis, 
Vrouebediening en Jeugbediening. Vir 2016 is 
R700 000 uit sinodale Hulpfonds toegeken aan die 13 
ringe in Oos-Kaap. In totaal word R3 miljoen begroot 
vir spesiale hulpprojekte.    
                
Teebeurt volgende week:  Dahlia sel – Martin le Roux 
 

 
WEEK VAN GEBED 
Die week van gebed begin vanaand tot Woensdagaand 
om 19:00. Stephan Joubert lei die week van gebed. Na 
afloop van die week van gebed gaan hy elke aand vir 
ongeveer ’n uur leierskaptoerusting doen. Almal is 
welkom. Hy bring ’n paar boeke saam indien u ’n goeie 
boek of twee wil aanskaf.  
 
MAANDAG 18 JANUARIE 2016  
12:45-14:00 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer 
 
KATEGEET EN HELPERS BY KLEUTERKERK BENODIG 
Ons is dringend opsoek na ’n graad 9 kategeet en na 
helpers by die kleuterkerk. Kontak ds MG (sel: 083 413 
7100) of indien u wil help by die kleuterkerk gee na 
afloop van die eredienste vanoggend u naam vir Niekie 
(sel: 0825618747) by die kleuterkerk.  
 
VOLGENDE NAWEEK, 23-24 JANUARIE 2016 
Sondag, 24 Januarie om 09:00 Klassieke en eietydse 
erediens. 
Daar is kategese vir die laerskool katkisante. 
Hoërskool kategese kamp van 23-24 Januarie 2015 by 
Eersterivier. Inskrywingsvorms word vanoggend by 
kategese uitgedeel. Indien u ons kan help met oros, 
suiker, koffie, beskuit of met ’n finansiële borg, sal ons 
dankbaar wees. Kontak ds MG.  
Geen aanddiens. 
 
 
 
 



KATEGESE WERKSWINKEL: 26-27 Januarie 2016 
Tema: By die kerk maar ook in die huise van lidmate. 
Die aanbieder is Ds Johan Avenant, voorsitter van die 
NG Kerk se Taakspan vir Kategese 
Hy lei die volgende sessies:  
Dinsdag 26 Januarie van 19:00 – 21:30 
Benadering van kategete tot katkisant (sessie vir 
predikante, kategete; jeugleiers)   
Woensdag 27 Januarie  van 19:00 – 21:00 
Hoe om as ouers geloofsvorming in die huis te hanteer.  
Die geleenthede vind plaas by die NG Kerk PE-
Heideveld, h/v Stirlingstraat en Dundeeweg, 
Rowallanpark, Port Elizabeth. Lidmate (kategete, 
jeugleiers) betaal nie registrasiekoste nie, maar 'n 
sagte kollekte sal elke aand opgeneem word.  
 
HOOP VIR KINDERS (EE) WERKSWINKEL 
Aanbieder: Cobus Fourie 
Datum: 30 Januarie – 01 Februarie 2016 
Plek: Port Elizabeth; PE Youth Centre (Conyngham 
Road) 
Navrae  Cobus Fourie 0849902270, Paul Clough 
0734789281, Jan Coetzee 0723202844 
TYDSKEDULE: Saterdag: 08:00 – 18:00; Sondag:14:00 – 
16:00 en Maandag:18:00 – 20:00 (Toets & Prakties) 
KOSTE: R400 (R100 vir verversings R300 vir dosent en 
materiaal) Indien u nie die werkswinkel kan bekostig 
nie, bring wat u kan bydra en ons sal die res van 
eksterne borge probeer verhaal. Inskrywingsvorm by 
die kerkkantoor.  
  
PREKE OP CD 
Die preke van die klassieke diens word opgeneem en 
kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 per cd. 
Preke word vir ‘n periode van 3 maande gehou. 
 
BERADING, GEBED OF BESOEK NODIG 
Neem asb vrymoedigheid en vul die groen kaart in die 
voorportaal in of skakel die kerkkantoor (041-3601484) 
of ds MG van Rooyen (041-360 0665, 083 413 7100) 
 
GEMEENTE SE FACEBOOK BLAD 
Gaan like ons Facebook blad by 
https://www.facebook.com/ngkraggakamma vir al die 
nuutste nuus. 
 
BYBELSTUDIE MATERIAAL 
Indien  daar Bybelstudiegroepe of persone is wat 
Bybelstudie materiaal het wat hul nie meer gebruik nie 
en wil verkoop of skenk, kontak asb Laura Krause by 
083 410 1227. 
 
 
 
 
 
 

KERMIS 2016!!!!!!! 
 
Hou asb Woensdag 27 April in jul jaarbeplanning oop 
want dan, as die Here wil, hou Kraggakamma Kermis. 
Ons het reeds begin met die reëlings. Die eerste is 
natuurlik om konvenors te kry vir die verskillende 
tafels. Daar is reeds ‘n mooi klompie van laasjaar se 
konvenors wat hulle beskikbaar gestel het. 
 
Daar word weer ‘n gelukkige trekking kompetisie 
beplan wat Christo vd Merwe vir ons sal dryf. Daar 
word beplan om weer goeie pryse te gee en asb , as 
daar enige gemeentelid is wat ‘n prys kan borg of 
skenk, sal dit baie help. 
 
Die Wit Olifant se mense is ook reg. So as daar artikels 
is waarvoor u nie meer nut het nie, Madelein en Sarie 
sal dit kan verkoop. 
 
Nuwe idees vir die kermis is ook baie welkom. 
Die Kermisspan bestaan voorlopig uit die onderstaande 
persone. “Voorlopig” omdat hulle nog nie weet dat 
hulle in die span is nie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cobus vd Vyver 0413603165 
Harry Oberholzer 0413607173 
Gert Harmse 0413602142 
Pierre Rootman 0413603359 
Willie Esterhuizen 0413605414 

https://www.facebook.com/ngkraggakamma

