
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Ethan Terblanche van Atlantasingel 76, wat mediese 
behandeling kry. 
Christa Bosch van Country Place 6, se suster en swaer 
is kort na mekaar oorlede. 
Ignie Scheepers,  Whitneylaan 21, wat herstel na ’n 
operasie. 
Annatjie Vivier, Jasonstraat 10, se swaer is oorlede.  
Joh 16:33  “In die wêreld sal jul dit moeilik hê; maar 
hou moed.  Ek het die wêreld klaar oorwin.” 
Bendegeweld:  Verwarring, moedeloosheid en harseer 
heers in die noordelike gebiede.  Smeek die Vader om 
vrede. 
Eerste lydensweek: 
Kom ons word stil en dink daaraan dat Jesus vir ons 
gely het. (1 Joh 4:9)                                                                               

 
KERKRAADSLEDE HERKIES 
Ouderlinge: 
Willem JvRensburg – Blok BB , Gert Harmse – Blok SC, 
James von Wielligh – Blok GA,  Frans Krause – Musiek, 
Willie Botha – Kleingroepe, 
Eugene Pretorius – Administrasie,  Colyn Scheltema – 
Diensverhoudinge, 
 André Strydom – Gemeentebediening. 
Diakens: 
Peet Viljoen – Blok BA, Hennie Bakkes – Blok FA, 
Rian Viljoen – Blok FC, Johan van der Merwe – Blok GA. 
Voorstelle vir kerkraadslede: 
Francois Maritz – Jeug, Mike Latsky – Blok BA, 
Peter Crous – Blok SA, Linda Potgieter – Media. 
 
KERKRAADSBESLUIT OOR ARTIKEL 1 
Op Woensdag, 18 Februarie 2015, het die kerkraad van 
Kraggakamma ten gunste van die gewysigde artikel 1 
gestem.  Op 22 Maart 2015 gaan almal wat belydende 
lidmate van die gemeente is, geleentheid kry om vir of 
teen die besluit van die kerkraad te stem.  Meer 
inligting is beskikbaar in die inligtingstuk in 
voorportaal.  Kontroleer asb ook in die voorportaal of u 
lidmaatskap by die gemeente is. 

SONDAG 22 FEBRUARIE 2015 
09:00  Eredienste in kerk en saal 
            Kleuterkerk in bushuisie 
10:15  Laerskool kategese 
17:00  Hoërskool kategese 
17:00  Kooroefening in kerk 
18:00  Hartklop 
              
Spesiale dankoffer: Diens van barmhartigheid 
 
By die deure is Kerkbodes beskikbaar 
 
Tee beurt vandag:    Dahlia sel Martin le Roux                                                           
Teebeurt vlg week:  Madeliefie sel  Nicky Lotz 
                                                                                  

 

MAANDAG 23 FEBRUARIE 
12:45  Gebedsgeleentheid in die gebedskamer. 
                Almal is welkom. 
 
LITURGIESE WERKGROEP 
Die liturgiese werksgroep is verantwoordelik vir die 
uitbeelding van die hoofmomente van die kerklike jaar 
in die eredienste.  Ons vergader Maandag 23 Februarie 
2015 om 17:00 by Asterlaan 16.  Almal is welkom. 

 
DINSDAG 24 FEBRUARIE  
19:00     ICU by kerksaal 
Al die hoërskool kinders is welkom. 
 
FONTEINVRIENDE (Aksie vir afgetrede persone) 
CMR VRUGTEFEES VIR AFGETREDE PERSONE 
Alle afgetrede persone word uitgenooi na die 
vrugtefees op Vrydag 27 Februarie om 09:30 vir 10:00 
in ons kerksaal. 
 Toegang is gratis – vrywillige bydraes sal opgeneem 
word.  
Lidmate wat die fees wil bywoon, moet asb vanoggend 
hul name vir Jan Schnetler (041- 365 3344) in die 
voorportaal gee. 
 
WÊRELDBIDDAG VIR VROUE 
Donderdag 5 Maart 2015.  Moet dit nie misloop nie. 
Ons gaan ’n gebedstap (prayerwalk) doen.  Dit sal 
afgesluit word met ’n gesamentlike geleentheid in die 
kerkgebou waar ons saam met die Christenvroue van 
die wêreld die jaarlikse biddag gaan hou! 
 
WÊRELDBIDDAG VIR MANNE 
Saterdagoggend 7 Maart 2015 om 06:00 by die kerk-
gebou.  Frans Goosen van Geopende Deure gaan met 
ons kom gesels en ons gaan saam bid vir die vervolgde 
kerk. 
 
 
 
 



ViA Vrouekamp 24 – 26 Julie 2015 
Alle vroue word vriendelik uitgenooi na hierdie baie 
besondere naweek, spesiaal net vir ons vroue. 
Kom vul asb jou naam in op die belangstellingslys vir 
die kamp (beskikbaar in voorportaal van die kerk en 
saal) of kontak Therese by 082 412 8765. 
Alle vroue wat belangstel om te help reël aan 
vrouekamp, vergader Donderdag 26 Feb om 17:30 te 
Asterlaan 16. 
 
HULP MET MUSIEK BEDIENING BENODIG 
Indien jy wil help met die aankondiging van liedere in 
die formele diens, kontak  Frans Stapelberg by sel: 082 
773 6205 
Indien jy wil help by die “band”, kontak Frans Krause 
by sel: 083 452 6396. 
 
MEDIA 
Enigeen wat belangstel om by Media betrokke te raak, 
kan Sonja Redpath by sel 084 703 2992 of Corene 
Botha by sel 082 537 3288 skakel, of loer in by die 
Mediakas Sondag na kerk. 
 
JEUG 
Ons is op soek na mense om te help met die 
Kinderkerk/Groeigoggas tydens die oggenddiens en 
met die Kids event tydens die aanddiens.  Indien u 
graag wil betrokke raak, skakel asb PC van Rooyen  
By 084 960 6289.  E-pos: pcvanr@webmail.co.za. 
 
#IMAGINE TIENERFEES 
Alle Hoërskool jeug word uitgenooi na die #IMAGINE 
Tienerfees. Hierdie jaar word dit by Jeffreysbaai 
aangebied op die naweek van 10-12 April. Die koste is 
R350 per persoon wat etes en kampeerplek insluit. 
Kaartjies kan aanlyn gekoop word by 
http://itickets.co.za/events/336933.html  
 
BEGELEIER BENODIG 
Ons benodig die dienste van ’n begeleier op klavier en 
huisorrel by die bidure elke eerste Maandag- en 
Dinsdagoggend van die maand by onderskeidelik KKU 
en Stella Londt.  Indien u wil help, kontak asb Ds MG. 
 
EIENDOMME BENODIG HULP 
Die eiendom diensterrein benodig asseblief  jou  
Of raad met die volgende:   

 Geute by kerkgebou moet skoongemaak word; 

 Van die houtwerk by die geute moet vervang word; 

 Die fontein voor die kerkgebou moet ’n fontein 
word en geteël word; 

 Raad benodig vir beveiliging van die muur van 
herinnering; 

 Meganisme van vensters in saal is foutief.  Raad 
word benodig. 

Indien jy kan help, kontak Willie Esterhuizen by sel 
083 651 1720. 
 

KLEINSKOOL BEDRYWIGHEDE 2015 
Algemeen 
Werk is skaars, veral vir jongmense  wat nie familie of 
vriende het wat hulle by werksplekke kan aanbeveel 
nie. 
Angelo Billet (gr12) soek steeds werk.  Op die oomblik 
doen hy los werkies om homself aan die lewe te hou, 
maar hy wil graag ‘n vaste werk kry sodat hy vir 
verdere studies kan spaar.  Een seun is as ‘n 
petroljoggie gekwalifiseer en twee seuns het werk by 
onderskeidelik ‘n boukontrakteur en ‘n verkontrakteur 
gekry.  Twee ander seuns doen vrywillige diens by 
Chesire Homes in Cleary Park.  Daar is nie betaling nie, 
maar hulle kry dieselfde etes as die inwoners en is trots 
daarop dat hulle Jesus se hande en voete vir die 
gemeenskap kan wees. 
 
DISSIPELSKAP 
Indien daar mense is wat belangstel in die nuwe 
dissipelskap kursus, gee asb jul name in by 
kerkkantoor.  Daar is oggend- middag- en aandgroepe 
wat gaan begin.   
Die boek met riglyne vir stiltetyd deur Deon Loots is 
nou beskikbaar en kan direk van hom bestel word by 
dissipel@gmail.com.  Koste is R80 vir A5 en R100 vir 
A4 grootte en bevat 180 bladsye. 
 
SELGROEP VIR NASKOOLSE JEUG EN JONG 
VOLWASSENES 
Almal wat deel wil wees van so ‘n groep, kontak 
asseblief Francois Maritz by sel: 074 559 2243. 
 

 
I MEI 2015:   ONS HOU KERMIS 

 
Die Here het nou konvenors vir al ons tafels / 

aktiwiteite gegee. Daarvoor moet ons vir Hom dank. 
Die dienswerkers sal die lyste so gou as moontlik in 

die wyke versprei en ons sal dit graag so teen die 
eerste week in April wil terug kry. 

Bid asb dat die Here ons kermis sal seën en kom werk 
saam om dit ‘n sukses te maak. 

Kontakpersone 
Cobus vd Vyver   082 465 0765 
Harry Oberholzer  041 3607173 
Pierre Rootman 041 3603359 
Elaine Greyling  041 3600690 

Kerkkantoor 041 3601484 

 
KOSTERPOS 
Ons huidige koster tree aan die einde van die maand 
af.  Indien u aansoek  wil doen vir die kosterpos, stuur 
u CV en die name van 3 referente aan die kerkkantoor 
voor 12:00 op Maandag 9 Maart 2015 of stuur e-pos 
na ngkerkkraggakamma@absamail.co.za.   Navrae kan 
ook aan die kerkkantoor gerig word. 
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