
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK 
PS 51:19  Die offer wat U wil hê o God, is verootmoediging.  
U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. 
Aan die begin van lydenstydstyd kniel ons diep afhanklik voor 
U.  Seën asb  ons land.  
 
SAKE VAN GEBED: 
* Rian Viljoen se pa is oorlede.  Meegevoel aan die familie. 
* Ons dra elke jongmens wat verlede Sondag belydenis van 
geloof afgelê het, aan die Vader op.  Ook vir elke leerder wat 
die VCSV kamp bygewoon het – ons bid dat hul sal groei in 
hul verhouding met die Here. 
* Ons bid vir elkeen wat swaar dra aan hartseer, pyn, siekte 
en werkloosheid.  Bid om die Here se genade, krag en 
uitkoms. 
* Bid vir die knellende droogte in baie dele van ons land.  
Smeek om uitkoms.  Dank Hom vir die reën wat reeds geval 
het. 
*  Ons bid vir die sukses van Maart-malligheid! 
*  Dwelmbase vier hoogty in Kleinskool en omgewing.  Bid dat 
hul Jesus sal aanneem en dat die verspreiding van dwelms en 
gebruik daarvan gestuit sal word.  Bid dat die Jeug die regte 
keuses sal maak. 
* Ons bid steeds vir Jemen hierdie week: 
Ons bid vir die inwoners van die hoofstad van Yemen, Sana’a. 
Ons bid dat die trane van gelowiges wat bid vir redding van 
siele in hierdie stad, die geestelike aarde sal sagmaak en 
voorberei vir die saad van die Evangelie. 

Die driejaarlikse skoolbeheerliggaam verkiesings vind vanaf 1 
– 31 Maart vanjaar plaas. Lidmate word aangemoedig om 
deel te neem aan die verkiesings en ook om hulle beskikbaar 
te stel om in beheerliggame te dien.Dit is ‘n baie belangrike 
en omvangryke verkiesing met sowat 300 000 mense wat in 
23 719 skole verkies moet word. Dit is inderdaad ‘n 
wonderlike geleentheid om diensbaar te wees en ‘n verskil te 
maak. Vir die NG Kerk is die vennootskap tussen kerk, skool 
en ouers van onskatbare belang.                                                
Bid assseblief vir hierdie verkiesings.  

MEDIASENTRUM 
Die mediakas is oop van 10h00 tot 10h30 as daar net een 
diens om 09h00 is en 09h30 tot 10h00 met tandemdienste. 
  
 
 

SONDAG 18 FEBRUARIE 2018 
09:00 Nagmaal in die eietydse diens 
          Geen Kleuterkerk 
1

ste
 lydensweek 

Geen kategese  

11:00 Kategese familie piekniek 

By die deure is Kerkbodes beskikbaar 

Die dankoffer by die deure gaan vir Hospitaalbediening 
Sinodaal 

______________________________________________ 
MAANDAG 19 FEBRUARIE 2018 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
18:30  ViA Saamkuier in kerksaal. 
 
DINSDAG 20 FEBRUARIE 2018 
Leef@Kerk.  
 
WOENSDAG 21 FEBRUARIE 2018 
19:00 Kerkraadsvergadering. 
 
VRYDAG 23 FEBRUARIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.  
 
EREDIENS 
Sondag 25 Februarie 2018 
08:30 Eietydse diens in die saal 

10:00 Klassieke diens in die kerkgebou.  

 
VRYDAG 2 MAART 
Die Wêreldbiddag vir vroue vind plaas om 05:45 in die 
konsistorie. 
 
#IMAGINE KIDZ 

Alle laerskool leerlinge is welkom om die week van 2-6 Julie 

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

Indien jy wil help, kontak die kerkkantoor. 

 

MTR SMIT  
MTR Smit het ons Woensdag skriftelik in kennis gestel dat 
hulle in ’n groot finansiële verknorsing is. Die grootste rede 
hiervoor is omdat hulle nog nie hul staatsubsidies ontvang 
het nie.  
Hulle grootste behoefte is voedsel vir 97 kinders en salarisse 
vir die personeel.   
Bid asb vir MTR Smit. 
Ons skenk die deurdankoffer volgende Sondag vir MTR Smit 
Kinderoord. Indien u wil help met voedsel bring dit asb 
kerkkantoor toe. U kan ook met Louisa van der Vyver 
kontak by sel: 082 939 7331. 
 

 

 

 

 

 



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.  Ons sal so gou as moontlik met u kontak 

maak. 

 

MAART MALLIGHEID  
Op Vrydagaand  9 Maart hou Kraggakamma ‘n gemeente 
konsert. Maart Malligheid is ‘n gesellige pretaand. Bring jou 

eie kosmandjie en drinkgoed.  Kuier lekker saam en kom kyk 
na Kraggakamma se talent! Pouse sal daar koffie en 
pannekoek in die maalruimte te koop wees. Die  Largo 
sanggroep sal as ons gaskunstenaars optree.  Kaartjies is R60 
en alle fondse gaan na Kleinskool Inisiatief. 
 
Van more af wil ons die program bymekaar sit.  Alle items 
wat beplan word moet assseblief voor moreoggend by een 
van die komiteelede aangemeld word. Kaartjies vir die 
pretaand sal volgende Sondag 25 Februarie by die kerk 
beskikbaar wees en daarna ook by die kantoor.   
 
Komitee: Elna Thiart – 083662 1774;  
 Elizma Harmse 083 940 5617 ;  
 Linda Rossouw 092 402 4396  
 Heila van der Merwe 084 548 1231 ;   
 Sonja Spies 084 516 4925;   
 Margita Marx 082 337 4336. 

 
LOUISA MEYBURG TEHUIS 
Ons nooi almal hartlik uit na n tee ten bate van Louisa 
Meyburg Tehuis 
Datum:   24 Maart 2018 
Tyd:        10:00 
Plek:       Kraggakamma kerkgebou.  Tee word in kerksaal 
bedien. 
Koste:    R120 
Die gasspreker is dr Hannelie Groenewald.  Sy sal ook haar 
boek, Terreur in Kaboel (R195.00), te koop aanbied tydens 
die geleentheid, indien enigiemand sou belangstel. 
 
PREDIKING KURSUS GERIG OP LIDMATE 
Ons Sinode rus lidmate toe met vaardighede om eredienste 
te lei en prediking waar te neem. Die opleiding is ook 
bruikbaar vir persone wat die leiding neem by selgroepe of 
wyksbyeenkomste. Daar is ook lidmate wat bidure by die 
werk of in ander kontekste lei en wat met groot vrug van die 
toerusting gebruik kan maak.  
Ds Jan Kampman bied die toerusting op Saterdag 10 Maart,             
17 Maart  en 14 April 2018 by Kraggakamma gemeente aan. 
Dit geskied van 09:00 tot 16:00. 
Wat amptelike Woordverkondiging betref, is die reëling dat 
hierdie lidmate dan – indien hul gemeente hul vir eredienste 
gebruik en die Ring hulle vir hierdie doel "legitimeer" – as 
ouderlinge bevestig word en hul gawe in die ringsgebied 
beoefen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS ONTVANG 
Persone wat nie hierdie week ’n SMS oor die  afgelope 
Woensdag se stilworddiens en vandag se nagmaal ontvang 
het nie, skakel asb die kerkkantoor by 041-3601484 sodat ons 
kan seker maak of ons u korrekte sel nommer het.  

 
PE NOORD 
Ons wil graag vir die mense wat na die sopkombuis kom, 
elkeen ’n handdoek, waslap en n sepie gee.  
 Indien u tweedehandse handdoeke het, bring dit asb na 
Kraggakamma se kerkkantoor toe, ons sal dit daar optel.   
Groete Johan en Germa Marais. 
 
KRAGGAKAMMA NOODSPENS 
Ons kosvoorraad is baie min en vra asb enige nie-bederfbare   
blikkieskos, suiker, mieliemeel, soppoer, noedels. 
Baie dankie vir almal se getroue bydraes. 
 
TEEBEURTE 
Ons soek mense wat bereid is om te help met die 
koffiebedieining voor die eietydse erediens. 
Daar word ook ‘n  beroep gedoen op helpers vanuit die 
eietydse diens wat bereid is om Sondae te help met teeskink 
en opruim tussen die twee dienste. 
Kontak die kerkkantoor indien jy kan help, of vir meer 
inligting. 
 
NG KERK LOERIE BASAAR 24 FEBRUARIE 2018 
Ondersteun ons asb. Heerlike plaaskonfyt, groente en 
vermaak.  Annelie Botes gaan van 08:30 tot 09:15 stories 
vertel en ook van haar boeke te koop aanbied. 
 
MIGHTY MEN OOSKAAP 
Mighty Men Ooskaap begin oor 13 dae vanaf 2-4 Maart 2018 
op die plaas Geelhoutboom naby Humansdorp. Alles wat jy 
wil weet is beskikbaar op die webwerf:  
www.easterncapemmc.co.za. Sien jou daar!  
 
SAMEROEPER VIR BEJAARDES 
ViA (Ons gemeente se vrouebedieining) is dringend op soek  
na ’n persoon wat kan help om ons diens aan bejaardes  te 
koördineer.   Indien u daarby betrokke wil raak, kontak die 
kerkkantoor. 
 
DANKIE-Sê 
Briewe van dank vir die gemeente se finansiële 
ondersteuning is van die volgende instansies ontvang: 
Feba radio 
Bybelgenootskap 
There4-Ministries. 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 


