
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

 
VOORBIDDING 
Bid dat die Here reën sal stuur waar dit nog droog is.  
Dank Hom vir goeie reën wat reeds geval het.  Almal 
wat gaan vakansie hou, vir lekker rus en veilig reis. 
 
*Ons bid vir almal wat met hul gesondheid sukkel, al die 
eensames en vir hulle wat geliefdes aan die dood 
afgestaan het.  
 
*Ons bid vir Kraggakamma se pad vorentoe, vir 
duidelike leiding en eensgesindheid vir al die uitdagings 
wat voorlê. 
 
*#Imagine 
Ons bid vir elke jongmens wat dit bygewoon het, dat die 
geestelike saad wat gesaai is, sal groei en vrug dra in hul 
gemeenskappe. 
 
*VERVOLGDE KERK 
Here, ons bid vir die baie weeskinders in Nigerië en dat 
U uit hierdie jongmense ’n sterk nuwe generasie sal 
oprig wat nie sal skroom om vir U te leef en vir U te 
sterf nie.  
 
*GEBEDSVERSOEK 
Janine Coetzee van There4ministries en ’n span vertrek 
op 20 April op ’n bemoedigingsreis na Irak.  Ons bid dat 
die Here hul pad sal seën en voorberei.  Bid vir hul 
veiligheid en persoonlike geestelike voorbereiding. 
 
MANNE GEBEDSGELEENTHEDE 
Op Vrydagoggend 21 April 2017 om 05:00 is daar ’n 
gebedsgeleentheid in die konsistorie saam met die 
manne wat na die “It’s Time” gebedsgeleentheid in 
Bloemfontein gaan. Indien jy wil saamgaan 
Bloemfontein toe, kontak Tommie Redpath by 
 sel: 0834614215.  
Op Vrydagoggend 12 Mei 2017 om 05:00 is daar ’n 
gebedsgeleentheid by Elandré Bosch, Lilylaan 68.    
Onthou ook die Karoo Mighty Men van Vrydag 28 April 
tot Sondagoggend 30 April. Ons wil graag as ’n groep 
manne gaan.  
 

SONDAG 2 APRIL 2017 
09:00 Eietydse diens in saal.  Baie welkom aan ds Eldré  
Bester, predikant van Algoa gemeenskapkerk wat 
vandag die erediens lei. 
5de Lydenssondag. 
Geen kleuterkerk of kategese. 
 
Dankoffer by die deure: ViA 
 
Geen teebeurte gedurende die vakansie 

 

 
EREDIENSTE GEDURENDE DIE VAKANSIE 
Sondag 9 April – 09:00 Erediens 
Donderdag 13 April – 18:30 Nagmaal 
Vrydag 14 April – 09:00 Erediens 
Sondag 16 April – 09:00 Erediens 
Al hierdie dienste sal in die kerkgebou plaasvind. 
 
LYDENSTYD PROJEK 
As kerk van die Here begin ons vandag die 5de van  
7 lydensweke oppad na Paastyd. 
Dit is ‘n wonderlike tyd waarin ons mekaar oproep om 
vir 40 dae iets waarvan jy hou op te gee (koffie, 
lekkernye, sosiale media) en meer tyd by God te 
spandeer.  
Maar kom ons gee nie net iets op nie, kom ons doen 
ook iets. Ons versoek mense om in die 40 dae van 
lydenstyd iets aan iemand in nood te skenk. Dit kan kos 
en klere, huishoudelike items, badkamerbenodighede 
ens wees. In die voorportaal is winkelsakkies met ‘n 
behoeftelysie om te gebruik.  
Moedig mekaar aan en bring asb alles na die 
kerkkantoor toe. 
Ons gemeente ondersteun tans behoeftige mense by PE 
Noord gemeente , MTR Smit Kinderhuis, Kleinskool, 
Vistarus, Place of Hope, om maar ‘n paar plekke te 
noem. Op die afkondigings verskyn ook die behoeftes 
van hulle wat gaan uitreik na Irak.  
God seën vir ons om ander te seën. 
 
FONTEINVRIENDE 
Liewe vriende, as gevolg van ons baie besige 
Maartmaand en die skoolvakansie, sal ons nie in  
April ‘n byeenkoms hê nie.  Op Vrydag 26 Mei hou ons 
groot makietie, want dan besoek Johan van Rensburg 
en Rina Hugo ons.  Toegang is gratis, maar ‘n 
silwerkollekte ten bate van die Seereddings Instituut sal 
opgeneem word. 
Verdere inligting volg later. 
 
GELUKWENSE 
Ds Deon Els ontvang op 5 April sy doktorsgraad.  Baie 
geluk! 
Ds MG verjaar 13 April en Liesel Els 25 April.  Baie geluk 
aan julle.  
 



 

Brendon Slabbert gaan  Paasnaweek die Two Oceans 
Marathon ten bate van Quad House hardloop.  
Quad House is ‘n nie-winsgewende huis waarin 
kwadrupliëe woon, wat self vir alle uitgawes 
verantwoordelik is. 
Hardloop asseblief hierdie wedloop saam met Brendon 
in die vorm van borgskap. 
 
Brendon Slabbert:  082 324 3662 
Christelle Slabbert: 082 324 4111. 

 
OP ‘N KERKRAADSVERGADERING GEHOU OP 
WOENSDAG 29 MAART 2017 HET DIE KERKRAAD DIE 
VOLGENDE BESLUIT GENEEM: 
Die Here seën vir ons met wonderlike uitdagings en ons 
moet biddend Sy oplossing soek.  
 
Belangrike uitgangspunte en inligting vir enige 
gesprekke en besluite oor die pad vorentoe vir 
Kraggakamma gemeente:  
 Die fokus van enige verandering of verskuiwing is 

meer effektiewe bediening tot geestelike verdieping 

van die hele gemeente.  

 Verskillende spiritualiteite moet beskerm word.  

 Die ideaal is dat die gemeente een boodskap van die 

Here op ‘n Sondag hoor. 

 Die bywoning van die eietydse diens groei die 

afgelope 3 jaar met meer as 20% per jaar, terwyl die 

klassieke diens stabiel bly. Die beter bywoning en 

beperkte plek in die saal beteken dat die eietydse 

diens besig is om vol te word.  

Die kerkgebou moet ingerig word om ook die eieitydse 
diens te huisves.  Verhoog, klank, plek vanwaar klank 
effektief beheer word, stoele, ligte ensovoorts moet 
aandag kry. 
Sodra die ruimte in die gebou gereed is vir die eietydse 
diens, gaan tandemdienste met dieselfde boodskap, 
wat herhaal word deur een dominee, in die kerkgebou 
gehou word.  
Voorlopig bly die 2 gelyktydige dienste soos tans 
funksioneer. 
‘n Jeugvriendelike lokaal is ook nodig. Daar word beplan 
om die konsistorie as multi-funksionele lokaal in te rig  
waar die jeug, maar ook ander groepe kan vergader. 
 
PE NOORD 
Liewe gemeente 
Baie dankie vir die klere, beddegoed, speelgoed en 
kombuisware wat julle vir ons stuur. 
Baie dankie ook dat julle vir ons gemeente bid – dit 
word die meeste waardeer. 
Mag die Here elke lidmaat by Kragga Kamma  seen. 
Groete in Christus 
NG Kerk PE Noord 

 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die 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. 
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
GEESTELIKE GROEI 
Die Geestelike Groei byeenkomste vir dames, 
aangebied deur Janine Coetzee, beoog om 9 Mei 2017 
te begin. 
Dit sal elke Dinsdagoggend tussen 9:00 en 10:00 vm en 
Woensdagaand tussen 19:00 en 20:00 plaasvind. 
Kontak  asseblief die kerkkantoor indien jy belangstel 
om dit by te woon. 
 
7 Weke in Gesprek met God 
Ons begin op Sondag 7 Mei met ’n 7 weke 
geloofsvorming proses in ons eredienste en in 
kleingroepe.  
Die tema van die 7 weke kom uit die “Ons Vader” gebed 
en help mense om te verdiep in hulle verhouding met 
God.   
Die temas wat ons gaan bespreek is: 
Week 1:  Sy Teenwoordigheid 
Week 2:  Heiligheid 
Week 3:  Sy wêreld 
Week 4:  Sy wil 
Week 5:  Behoeftes en begeertes 
Week 6:  Vergifnis 
Week 7:  Boosheid en Broosheid 
Indien jy nog nie deel is van ‘n kleingroep nie en vir 7  
weke deel wil word, of ‘n kleingroep wil fasiliteer, 
kontak die kerkkantoor.  Kleingroepe wat reeds 
bestaan, kan die kerkkantoor laat weet hoeveel persone 
deel gaan wees van die 7 weke program. 
 
VAKANSIE KANTOORURE 
Die kerkkantoor is slegs oop tussen 09:00 en 10:00 

Dinsdag tot Vrydag gedurende die vakansie. 

Ds MG is gedurende April met verlof.  

Indien u ’n leraar benodig, kontak asb ds Deon. 

 

GEBEDSBYEENKOMS VIR REËN 

Aangesien dit so ontsettend droog is in groot dele van 
die Oos-Kaap, wil ons gelowiges regoor die Metro en 
aangrensende landelike gebiede uitnooi na ’n Christelike 
gebedsdiens vir reën wat DV sal plaasvind tydens die 
spesiale erediens by NG Kerk PE Hoogland (Isobellaan 
1, Charlo) op 9 April 2017, om 08h30. 
Kom ons verenig voor die een Almagtige God in 
dankbaarheid, verootmoediging en afhanklikheid en vra 
Hom vir uitkoms. 


