
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Dank die Here vir sy bewaring deur die vakansie en vir die 
voorreg om ’n nuwe jaar in sy Naam te begin. Bid dat Hy vir 
elkeen van ons as sy kerk sal seën om tot seën te wees.  
Johan van der Walt is op 10 Januarie oorlede.  
Bid vir sy vrou, Cisca, hul 2 dogtertjies en ander familie en 
vriende.  
Heinrich Köhne se pa is oorlede. 
Die senior jeugkamp eerskomende naweek op die VCSV 
kampterrein op Jeffreysbaai. 
Bid vir reën. 
 
Gebedsversoek There4-Bedieninge: 
1 uit elke 12 Christene wêreldwyd leef in ‘n gebied of kultuur 
waar Christendom verbode, onwettig of strafbaar is. Die 
ergste land om ‘n Christen te wees, is Noord-Korea. As 
mense uitvind dat jy Jesus volg; sal nie net jy nie, maar ook 
al jou uitgebreide familielede na ‘n strafkamp gestuur word 
of onmiddelik om die lewe gebring word. Daar is geen 
ruimte vir Christene in hierdie samelewing nie. Nogtans 
bemoedig Noord-Koreaanse gelowiges ons altyd met hulle 
getuienis en gebedsversoeke: “Dit is ‘n eer om ter wille van 
Jesus Christus te ly. Bid dat ek Hom nie sal verloën nie.” 
 
WEEK VAN GEBED 
Die Week van Gebed begin eerskomende Sondag 28 Januarie 
tot Woensdag 31 Januarie. Ds Deon Loots, wat by 
Somerstrand was en bekend is vir dissipelskap kursusse, lei 
die Week van Gebed.  Die aandbyeenkomste begin om 
19h00. 
Tema: Here, leer ons bid. (versoek van dissipels aan Jesus).  
Sondagoggend 28 Januarie om 8:30 (eietyds) en 10:00 
(klassiek):  Wat doen ons as ons bid? 
Maandagaand 29 Januarie: Oor wie gaan dit as ons bid? 
Dinsdagaand 30 Januarie: Waarvoor vra ons as ons bid? 
Woensdagaand 31 Januarie: My wil, God se wil? 
Alles vanuit die "Ons Vader" gebed.  
“I would rather teach one man to pray than ten men to 
preach.” (Charles Spurgeon) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SONDAG 21 JANUARIE 2018 
09:00  Gesamentlike erediens in kerkgebou 
             Kleuterkerk 
10:15   Kategese begin.  Ouers en katkisante bly 
             agter in kerkgebou na afloop van erediens. 
 
Die deurdankoffer gaan vir Jeugbediening Sinodaal 
_____________________________________________ 
MAANDAG 22 JANUARIE  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer. 
17:30 Musiekbediening diensterrein vergader by Asterlaan 
16.  
19:00 Gemeentebediening diensterrein vergader in die 
gebedskamer. 
 
DINSDAG 23 JANUARIE  
17:30 Eiendomme Diensterrein vergader in die gebedskamer. 
19:00 Getuienis Diensterrein vergader in die gebedskamer. 
Leef@kerk 23 Januarie 
Bring jou stapskoene.  Leef@kerk nooi jou vir ’n uur lange 
stap in die Baakensriviervallei.  Ons ontmoet 17h45 en 
vertrek 18h00 vanaf die kerk. 
Ons toerleiers is Vince en Mariëtte Jearey, wat dien  
as lede van die Baakensvallei Bewarings Trust in ons 
gemeente.  Kom ervaar die prag van God in ons agterplaas. 
Almal is welkom. 
 
WOENSDAG 24 JANUARIE 
18:00 Selleier opleiding in die konsistorie. 
19:00 Jeugbediening Diensterrein vergader. 
 

VRYDAG 26 JANUARIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.  
Senior Jeugkamp vertrek om 16:00 vanaf die kerkgebou na 
Jeffreysbaai. 
 
TANDEM EREDIENSTE 
Ons begin eerskomende Sondag, 28 Januarie 2018 met die 
tandem eredienste. Die reëlings is soos volg:  
08:30 Eietydse diens in die saal totdat die kerkgebou gereed 
is. Kleuterkerk is ook om 08:30. Kleuters kom eers saal toe 
saam met hulle ouers.  
10:00 Klassieke diens vind om 10:00 in die kerkgebou plaas.  
Kategese begin na afloop van die eietydse diens. 
 (± 09:45)  
In die vakansie, oor langnaweke, by nagmaal en 
belydenisaflegging vind, soos tans, een erediens om 09:00 
plaas. Die 09:00 eredienste is op die almanak aangedui.  
 Parkering: Ons versoek lidmate wat die eietydse diens 
bywoon om die vierkant op die parkeerterrein voor die saal 
en parkering voor die kerkgebou oop te los vir afgetrede 
persone in die klassieke diens.   
Koffie en tee: Sal beskikbaar wees van 9:40 – 10:15 in die 
maalruimte.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bybelstudie boeke 

Die Bybelstudiegroep van Laura Krause is op soek na 

eksemplare van Net soos Jesus deur Johan Smit. 

Enigiemand wat so ‘n boek het, bring dit asb kerkkantoor toe.  

Baie dankie. 

     

ENNEAGRAM AANBIEDING (Deon Loots) 
ie 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.  
26 - 27 Januarie 2018 en 16 - 17 Februarie 2018. 
Koste: R400 per naweek (R800 in totaal - sluit die handleiding 
in). 
Venue: Kraggakamma gemeente 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 belangstel, 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. 
 

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 in 2018 by 
Kraggakamma-gemeente aan op Saterdag 24 Februarie, 10 
Maart en 24 Maart 2018. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BERADING BESKIKBAAR 
Ellenette Meiring bied na ure ‘n beradingsdiens aan die 
gemeenskap. Haar belangstellingsveld is trauma, die 
hantering van trauma en lewens-krisisse. Sy geniet dit om 
mense te lei na beter funksionerende verhoudings - 
verhoudings tussen man en vrou en familie verhoudings. 
Die diens word by ons gemeente aangebied. Ellenette is 
geregistreer by die HPCSA en die BHF. Haar kontaknommer is: 
073 664 8949. Stuur gerus 'n teks boodskap of skakel haar. 
 
VERBETERINGE AAN DIE KERKKOMPLEKS 

Eerste prente oor voorgestelde verbeteringe aan die 

kerkgebou kan in die voorportaal van die kerkgebou besigtig 

word. Die proses om verbeteringe aan te pak sal deur die 

loop van die jaar momentum kry. Ons sal u ingelig hou.  

 

 

There4-Bedieninge terugvoer van reis na Egipte en 
Jordanië: 
Datum:  Sondag 4 Februarie vanaf 16:00-17:00 
Plek: Ons gemeente se konsistorie 
RSVP: Janine 071 364 6318 
Duisende onbereiktes keer na die Here! 
Kom word bemoedig deur wat God deur gewone 
mense soos ek en jy doen. 

 
VRAGTE VOER NA STEYTLERVILLE 
Daar is reeds deur die gemeente, Milltrans, Speedtruck en 
enkele ander skenkers 14 vragte voer op Steytlerville afgelaai. 
Die droogte duur egter voort.  Indien u wil help om 
vervoerkoste te dek, maak asb ’n inbetaling en dui aan dat dit 
vir droogtehulp is.  Die gemeente se bankbesonderhede is 
agter in die almanak.  Vir belasting aftrekbare bydraes kan die 
kerkkantoor gekontak word.  Bid asb etrou vir deurdringende  
reën. 
 
URBAN CONNECT STUDENTEKAMP  
WELKOM BY DIE BESTE TYD VAN JOU LEWE! 
Kom skop hierdie opwindende tyd van jou lewe af met 
sekerlik dié LEKKERSTE kamp waarop jy nog ooit was! Die 
studentekamp is die plek om mense te ontmoet wat gaan 
bydra om die volgende paar jaar die beste tyd van jou lewe te 
maak! Hier gaan dit LEKKER! 
WANNEER: 29 Januarie tot 1 Februarie 2018   
WAAR: ACVV Marine Drive Youth Centre, PE.   
TEMA: Urban Connect 
BETALING: R850. (Dit dek alles, insluitend verblyf, alle etes en 
aktiwiteite). Vir meer inligting kontak Helene by sel. 
0738916561. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/maps/place/Marine+Drive+Youth+Centre+ACVV/@-34.0484551,25.5798196,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1e7acc3b6d1c818d:0x514d08751b379bc5!8m2!3d-34.0484551!4d25.5820083?hl=en-ZA

