
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 

2 Kor 12:19 “My genade is vir jou 
genoeg.  My krag kom juis tot volle 
werking wanneer jy swak is” 
 
 Ons bid vir: 
*Chris van der Vyver en Lettie Tait wat sukkel met hul 
gesondheid en ook vir Jannie Peens se ma wat in die 
hospitaal is.  Ons bid dat hul innig bewus sal wees van 
God se nabyheid. 
*Ons dank die Heer dat Yvonne Britz goed aansterk na 
haar operasie en bid haar krag en sterkte toe vir die 
chemo wat voorlê. 
*Dennis Knoetze is oorlede.  Ons bid dat die Heer sy 
vrou en familie sal vertroos. 
#Imagine – Fees vir tieners in April.  Bid hiervoor – vir 
al die praktiese reëlings. 
*Ons dank en loof ons Hemelse Vader dat 10 
Kleinskool tieners die #Imagine fees kan bywoon. 
*Bid vir ons land met sy veelvuldige probleme: 
Die droogte, ekonomiese en politieke onstabiliteit en 
onrus op kampusse.  Volhard in gebed en smeek om 
vrede en oplossings. 
*Bid vir die Here se bewaring oor almal wat hierdie 
vakansie op pad gaan wees. 
*Ons bid vir die jeug van ons gemeente en ook vir hul 
ouers.   

Spreuke 1:7:”Kennis begin met die dien 
van die Here.” 
 
*Ons bid vir Asia Bibi van Pakistan – sy is skuldig bevind 
aan laster teen Allah en is sedert 2009 in die tronk in 
Pakistan.  Sy was in ’n argument betrokke met ’n 
Moslem vrou oor ’n beker water.  Haar lewe is in groot 
gevaar en ’n losprys van $471 000 word beloof aan die 
persoon wat haar kan doodmaak.  Bid dringend dat die 
Here haar metgesel sal wees.  Bid vir haar angsbevange 
Hart en vir haar man en kinders, dat hul geloof in God 
deur hierdie trauma versterk sal word. 
 
 
 

SONDAG 20 MAART  tot 
SONDAG 3 APRIL 2016 
09:00  Sesde lydensweek. 
09:00 Klassieke en eietydse dienste. 
  
Vandag word Willem Pieter van Niekerk, seuntjie van 
Christiaan en Dominique , asook Ian Wynand 
Dippenaar, seuntjie van Hugo en Liana gedoop.    
    
Gedurende die vakansie is daar geen kleuterkerk, 
kategese, hartklop of ICU nie.    
Geen teebeurte gedurende die vakansie.  

 

 

DONDERDAG 24 MAART 2016 
 18:30   Nagmaaldiens in kerk. 
 
VRYDAG 25 MAART 2016 
09:00   Goeie Vrydag -  Erediens in Kerk. 
 
SONDAG 27 MAART 2016 
09:00 Slegs een erediens in kerk. 
 
SONDAG 3 APRIL 2016 
09:00  Klassieke en eietydse dienste. 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom aan die volgende persone wat by ons 
gemeente aangesluit het: 
Craig en Juanita van Rooyen en hul kinders Juan en 
Clarise, Royalston 205, Kraggakammaweg. 
Heinrich en Riëtte Jonker en kinders Lincoln en Zulay, 
Davidstraat 26, Westering. 
Samuel en Judith Hattingh, Kraggakamma Uitspan C21. 
 
#Imagine 2016 (1 – 3 April) 
Hier is geleentheid vir ’n groepie leiers/mentors om 
saam te gaan. Die geleentheid om deel te wees van 
een van die land se grootste jeugbewegings kan ’n 
wonderlike geleentheid wees vir enige iemand wat 
graag sal wil gaan. Kontak Deon Els 0722767555 of  
PC van Rooyen 084 9606289. 
 

KOSKAS 
Die gemeente se koskas is byna leeg.  Help asseblief 
met nie-bederfbare kos en badkamer benodigdhede.  
U kan u bydrae in die voorportaal van die kerk of saal 
laat, of dit by die kerkkantoor afgee. 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS 
 Die Tehuis hou op 2 April by verskeie punte in Port 
Elizabeth 'n straatkollekte. Kraggakamma gemeente is 
verantwoordelik om by Sunrigde Spar te kollekteer 
vanaf 09:00 - 13:00. Ons wil graag hoor of daar enige 
persone is wat ons kan help met die kollektering (slegs 
een uur per persoon). Skakel asb Ansie Vorster (041 
3792169) of Marlene Postma (041 3605243) voor 29 
Maart indien u kan help! Baie dankie.      



 

MIGHTY MEN (29 April – 1 Mei 2016) 
Ons wil graag as gemeentegroep manne saam kampeer 
by Mighty men. Kontak met Frans Krause (sel 
0834526396) indien jy Mighty Men toe gaan. Ons wil 
van mekaar weet indien daar manne is wat 
saamrygeleentheid, blyplek ens soek. 
 
 

DIENSGROEP VIR  BEJAARDES 
Het jy ‘n passie vir ‘n bejaarde, of wil jy graag ‘n “oupa” 
of “ouma” aanneem en bederf met ‘n besoekie af en 
toe, of sommer met ietsie lekker?   Word deel van ons 
groepie.  Ons hoor graag van jou. 
Kontak asseblief vir Erna Coetzee by 084 8755 494. 
 

KERMIS 16 JUNIE 2016 
Onthou ons KERMIS van 16 Junie. 
Ons sien reeds die Here se seën op ons kermis want 
ons het nou konvenors vir al die tafels, behalwe vir die 
koeldrankstalletjie.  M.a.w. die vleistafel en 
vetkoektafel het ook nou konvenors.  Baie dankie aan 
almal wat hulle as konvenors beskikbaar gestel het.  
Die volgende stap vir die Kermisspan en die 
Dienswerkers is om die Wykslyste van die gemeente te 
kry. 
Die belangrikste is om te bid dat die Here met ons sal 
wees en dat die kermis sal bydra tot die uitbreiding van 
Sy Koninkryk. 
 
Kontakpersone: 
Cobus vd Vyver – 041 360 3165 
Harry Oberholzer – 041 360 7173 
Gert Harmse – 041 360 3359 
Willie Esterhuizen – 041 360 5414 
 

AVONTUURWEEK 2016  4 – 8 Julie 2016  
Ons nooi JOU as ouer/student/jongwerkende persoon 
om deel te raak van die span wat Avontuurweek 
moontlik maak. 
Avontuurweek bied nie net die geleentheid vir ons 
kinders om ‘n week van baie avonture en geestelike 
groei te beleef nie, maar ook vir jou as ouer of student.   
Daar is verskillende plekke waar jy betrokke kan raak. 
Kontak ons kkavontuurweek@gmail.com / 
Christel 0726006446 vir meer inligting. 
 
OPROEP VIR VEROOTMOEDIGING EN GEBED 
Die volgende verkiesing lê voor en om dit vreedsaam te 
laat verloop, is volgehoue gebed noodsaaklik.   
Kom ons begin deur elke dag om 12:00 vir ‘n paar 
minute stil te word en ons land en sy mense aan die 
Here op te dra.   
 
 
 
 
 
 
 

ViA se Vrouekamp 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van 28 – 
30 Oktober 2016 te Eersterivierkampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar 
is egter ook privaatvervlyf beskikbaar wat jy self kan 
reël.  Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël 
indien jy van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die 
kerkkantoor vir meer inligting. 
 
 
 

Ons wens julle almal ’n  
Geseënde Paasfees toe. 
Geniet die vakansie  
en wees veilig op die paaie! 
 
 

 

’n Vroulike gemeentelid is dringend op soek na 
werk, nadat sy haar werk verloor het.  Sy het baie 
ervaring in  besigheid en is bereid om enige werk 
te doen. 
Indien iemand dalk kan help, sal dit baie 
waardeer word. Haar kontaknommer is 076 570 
8209. 
 

 
Die Personeel en Kinders van Kinderoord 
MTR Smit wil graag almal bedank vir hul 
hulp en betrokkenheid met ons Basaar van 
Saterdag. Dit was ‘n reuse sukses en ons 
kan dit net toeskryf aan God se liefde en u 
bystand. Sonder mense soos u sal ons nie 
kan voortbestaan nie. Nogmaals baie 
dankie vir almal se bydrae, ondersteuning, 
harde werk en liefde. Ons waardeer u. 
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