
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK 
Matteus 9:29 “Wat julle glo sal gebeur.” 
Ons uitdaging is om te glo dat dit wat ons vra sal gebeur, net 
soos die blindes in hierdie Skrifgedeelte. 
 
SAKE vir GEBED: 
Deon Els se ouma se suster is oorlede. 
Val van der Merwe was in die hospitaal. 
Catharina Coetzee gaan vir ‘n skoueroperasie. 

        Elize van den Berg het Dinsdag ‘n operasie ondergaan. Bid vir 
spoedige herstel. 
Bid dat Sandy, Jean-Marï se skoondogter, sterk sal staan en 
haar stryd teen kanker sal oorwin. 
Bid vir ds André du Toit se herstel en vir sy dogter Coretha 
wat hom bystaan. 
 
*Staan in gebed vir elkeen in ons gemeente wat deur 
hartseer, pyn, siekte of werkloosheid geraak word. 
 
*Bid vir ‘n Saulus ontmoeting vir diegene wat by 
dwelmhandel in Kleinskool betrokke is. 
 

     * Dank die Here vir Mike en Helen Burnard wat tydens ons 
Lydings-en Sendingweek by ons kuier. Bid dat die Here Mike 
se lippe sal salf. 

 
*Christene in Irak keer stadig maar seker terug na hulle 
tuisdorpies in die Ninevé-plein nadat ISIS daar verdryf is. Bid 
asseblief vir die beskerming en veilige terugkeer van 63 
gelowiges wat sedert 2014 nog nie met hulle gesinne herenig 
is nie en steeds vermis word. Bid ook dat die Here se 
teenwoordigheid in Irakese Christene se lewens altyd sigbaar 
vir ander sal wees en dat God hulle die krag sal gee om vir 
Hom te lewe. 
 
PE NOORD  
PE Noord sê baie dankie vir die bydraes van handdoeke, 
waslappe en seep vir die mense wat by die sopkombuis 
gehelp kon word. 
 
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. 
 
. 

SONDAG 18 MAART 2018 
08:30 Eietydse diens 
           Kleuterkerk 
10:00 Klassieke diens 
           Kategese 
Let asb daarop dat kategese na die eietydse diens begin, 
gewoonlik nie 10:00 soos op die almanak aangedui nie, 
maar rondom 09:45. 
Baie welkom aan Mike Burnard wat die sendingweek lei. 
Die tema vanoggend is:  Toegerus en Slaggereed (2 Kronieke 
12:23-40, veral vers 32) 
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18:30 ’n Globale oorsig.  Die wêreld in 2018 
 (Visuele aanbieding) (Lukas 10:2-3) 
 
By die deure is Kerkbodes beskikbaar 
 
Die deurdankoffer is vir Jeug 
______________________________________________ 
MAANDAG 19 MAART 
12:00  Gebedskild in die gebedskamer saam met Mike 
Burnard en sy vrou. 
 
DINSDAG 20 MAART  
Leef@Kerk.  
 
 VRYDAG 23 MAART 
Mannebyeenkoms Vrydag 05:00 by Lilylaan 68. 
 
SATERDAG 24 MAART 
Huis Louisa Meyburgh  tee. 
 
EREDIENS 
Sondag 25 Maart 2018 
08:30 Eietydse diens in die saal. 

10:00 Klassieke diens in die kerkgebou.  
 
SENDINGWEEK 
Maandag 19 Maart 2018 
09:00 en herhaal om 18:30: Sending Geherdefinieer 
(Johannes 12:26) 
Ons nooi alle belangstellendes om die aand na afloop van die 
byeenkoms in die gebedskamer saam met Mike te kom gesels 
oor getuienis. 
Dinsdag 20 Maart 2018 
09:00 en herhaal om 18:30:  Kapasiteit vir ‘n tyd soos nou 
(Lukas 17:5) 
Daar is uitstallings van die sending organisasies wat ons 
gemeente ondersteun in die voorportaal van die kerkgebou.  
Loop gerus daar ‘n draai.  
 
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 

mailto:kuberkamma@ngkraggakamma.co.za
http://www.ngkraggakamma.co.za/


 THERE4-BEDIENINGE VROUEBEDIENINGSREIS 
Janine Coetzee, Erica Keyser, Therése Stapelberg 
en 7 ander dames besoek binnekort Jordanië & 
Israel om vir vrouens wat vervolging ervaar te 
bemoedig. Daar is ‘n paar maniere waarop jy by 
hierdie reis kan betrokke raak: 

 Reis op jou knieë saam (stuur epos aan 
travel@there4ministries.org) 

 Borg kospakkies vir vlugtelinggesinne 
(R350 per gesin) Donasies kan by die 
kerkkantoor ingegee word 

 Bring enige van die volgende items na die 
kerkkantoor: dun inkleurboeke, boksies 
kryte, balonne, tennisballe, springtoue, 
springrekke, groot pakke sagte 
lekkergoed, moerkoffie, gewone tee (die 
wat “tags het), handeroom, gehekelde 
kruisies. 

 As jy vir ons wil help om al die items vir 
die kreatiewe werkswinkels te verpak, 
kontak Janine by 0713646318. Dit sal 
Dinsdagoggend 10 April plaasvind. 

Dankie dat ons op julle gebede en onder-steuning 
kan staatmaak. Ons reis vanaf 23 April – 4 Mei. 

 

 
LOUISA MEYBURGH TEHUIS TEE 
Ons nooi almal hartlik uit na ‘n tee ten bate van Louisa 
Meyburgh 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. 
Rig enige navrae aan Marlene Postma 041-3605243 of sel 
082 787 4030. 
Daar is nog kaartjies beskikbaar by Kraggakamma 
kerkkantoor.  
 
TEEBEURTE 
Ons soek mense wat bereid is om te help met die 
koffiebediening 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. 
 
PATMOS JUBEL 
Willie en Natasha Joubert tree by Patmos NG Kerk op, Vrydag 
20 April 2018. 
Tyd:  19:00 vir 19:30, Koste:  R100 pp. 
Kaartjies by Patmos kerkkantoor:  041- 373 4419 
Elizna:  083 258 9860 
Leana: 083 567 3133. 
 
#IMAGINE KIDZ 

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

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

 

 

 

 

NG KERK EN GRONDHERVORMING 
Daar is ’n skrywe op ‘n blou  bladsy in die voorportaal 
beskikbaar met die NG Kerk se posisie en standpunte rondom 
die grondkwessie. 
 
ENNEAGRAM AANBIEDING (Deon Loots) 
Die Enneagram (indien mens dit reg gebruik), is 'n kragtige 
instrument vir persoonlike groei in volwassenheid, maar ook 
vir mens se reis van dissipelskap en navolging. Dit help jou 
om jouself, jou sterk en swak punte beter te verstaan. Baie 
mense het al getuig dat die Enneagram die instrument was 
wat hulle nog die meeste gehelp het in die verband. 
Omdat dit nogal omvattend is en baie areas aanraak, is dit te 
veel om oor een naweek aan te bied. Dit word dus oor twee 
naweke gedoen, maar duur dan elke naweek net van 
Vrydagaand tot Saterdagmiddag laat.  
20-21 April 2018 en 25-26 Mei 2018. 
Koste: R400 per naweek (R800 in totaal - sluit die handleiding 
in). 
Venue: NG Kerk Kraggakamma se konsistorie 
Voertaal: Hang af van inskrywings. Indien daar 'n aantal 
mense inskryf wat nie Afrikaans verstaan nie, sal dit in Engels 
aangebied word, maar handleiding sal in taal van jou keuse 
wees. 
Verversings: Vrydagaand - net tee en koffie tydens breek. 
Saterdag: Tee en koffie deur die dag. Elkeen bring iets saam 
vir jouself vir middagete, of die wat wil, kan saam Pizza's 
bestel wat ons dan laat aflewer. 
Indien jy belang stel, kan jy sommer dadelik inskryf deur 'n 
deposito van R200 te betaal in die volgende rekening 
(depositos is nie terugbetaalbaar nie). 
Bank: FNB. Naam van rekening: Dissipelskap. 
Nommer: 62706816529. Takkode: 211 417. 
Verwysing: Voorletters + Ennea. (Bv: DLEnnea). 
Stuur bewys van betaling aan: dissipel@gmail.com met jou 
volle naam daarby sodat ek weet van wie dit kom.  
 

 WERK SOEK 
Op die bord voor die kerkkantoor en in die voorportaal van 
die saal is daar name van mense wat hul diens adverteer. Hul 
kan help met vervoer van iets (bakkie en sleepwa) en met 
naaldwerk) 
 

VLEISTAFEL (Ons kermis vind plaas op Saterdag 16 Junie 
2018) 
Vleistafel inligtings vergadering 
Almal wat ‘n insae het of belangstel om by die vleistafel 
betrokke te wees saam met Hendre Potgieter (0834592444) 
op 16 Junie word uitgenooi na ‘n inligtings vergadering 
Woensdag 21 Maart om 18:00 by Carnationstraat 
15, Sunridgepark 
 
 

 

 

 

 

 
 


