
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED: 

Pierre Rootman gaan vir verdere toetse. 
Lettie Tait, Harry Oberholzer en Valerie du Preez sukkel 
met hul gesondheid. 
Rooikop Kotze is nog steeds in die hospitaal.  Bid ook 
vir Kallie, haar man. 
Helen Roos herstel goed na haar operasie. 
 
JES 40:31:  “Maar wie op die Here vertrou, 
kry nuwe krag.” 
 
*Kleinskool winterskool was ’n groot sukses.  Ons 
innige dank aan almal wat gebid, kos voorsien en 
omgegee het. 
 
*MTR Smit – Sommige van die kinders is na die 
vakansie getraumatiseer.  Bid dat hul rustig sal word en 
vir die huismoeders vir insig en wysheid. 
 
*Ons dra die tweede semenster aan die Here op en bid 
dat Hy ons tree vir tree sal lei. 
 
Vervolgde kerk: 
Bid dat God ons boeties en sussies wat in Turkye woon, 
krag sal gee om hul hoop en vertroue voortdurend op 
Hom te plaas.  Hul lewens word bedreig deur interne 
konflik, die aanwesigheid van ekstremiste en 
passievolle, maar soms ongenaakbare Moslembure.  
Bid spesiaal dat bekeerlinge vanuit ’n 
Moslemagtergrond, sagkens hul familielede sal bedien, 
eerstens in die manier hoe hulle hul dien in liefde en 
tweedens met die Woord. 
 
GEBED VIR DIE VERKIESING 
Ons roep almal dringend op tot gebed vir die verkiesing. 
Op Dinsdag 2 Augustus 2016  om 18:00 is daar ‘n 
gesamentlike gebedsgeleentheid hier by ons kerkgebou. 
In die voorportaal van die kerkgebou  en saal is ‘n lys 
waarop u u naam kan invul om deel te wees van die  
24 uur van gebed vanaf Dinsdag 2 Augustus 2016 – 
Woensdag 3 Augustus 2016. 
Op Sondag 31 Julie om 16:00  is daar ‘n gesamentlike  
gebedsbyeenkoms op die “Pier.” 

 SONDAG 24 JULIE 2016 
09:00   Klasssieke diens in kerk en eietydse diens in 
               saal. 
10:15     Kategese.  
               Kleuterkerk. 
               

Dankoffer by die deure is vir SIM (Serving in Mission) 
Hulle fokus op evangelisasie onder Moslems. 
18:00  Hartklop 
Teebeurt vandag:  Welwitcshia sel – Willie vd Merwe 
 Teebeurt 31 Julie:  Dahlia sel – Martin le Roux 

 

MAANDAG 25 JULIE  2016 
12:45    Gebedsgeleentheid in die gebedskamer.   
Almal is welkom om die geleentheid by te woon. 
19:00  Getuienis diensterrein vergader. 
 
DINSDAG 26 JULIE 2016  
19:00 ICU by  Gazanialaan 15. 
 

WOENSDAG 27 JULIE 2016  
18:00     Selleiers opleiding in konsistorie. 
 
SONDAG 31  JULIE 2016 
09:00     Eietydse en klassieke eredienste in die saal en 
kerkgebou. 
 

SELGROEPE 3DE KWARTAAL 
Ons tema vir preke en selgroepe vir hierdie kwartaal is: 
 Stories vir lewe. 
Ons gaan kyk na van Jesus se gelykenisse. Die NG 
Gemeente Witrivier stel die materiaal saam en dit 
word landwyd gebruik. Ons gaan gesels oor temas 
soos: Die Saaier se droom, Vaderliefde per Excellence, 
Moet nooit tou opgooi nie, Dis net skurke wat nie 
vergewe nie! Hoogmoed kom tot ’n val en Dissipelskap 
is nie so duur soos jy dink nie... dis duurder!   
Ons nooi veral persone wat nog nie in ’n selgroep is nie 
om net vir die kwartaal by ’n groep aan te sluit. 
Belangstellendes kan Willie Botha by sel: 0824472173 
skakel.    
 
KERMIS 
Weereens baie dankie vir almal se ondersteuning en 
harde werk.  R170 000 is ingesamel. 
Dankie Here dat U vir ons as u gemeente so seën. 
 
DATA BY DIE EREDIENSTE 
Alle  “videoclips/slideshows” moet teen Vrydag by die 
betrokke datapersoon wees vir die Sondag se eredienste. 
Stuur die inligting wat u wil laat wys Vrydag voor 12:00 vir 
die kerkkantoor of vind by die kantoor uit wie op diens is, 
sodat u ‘n reëling kan tref. 
 
 

LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 



GRIEFSHARE: 'N PROSES VAN ROU NA DIE DOOD VAN 
‘N GELIEFDE 
Is jy dalk bewus van iemand wat onlangs ’n geliefde 
aan die dood afgestaan het, of is jy dalk self besig om 
deur ’n rouproses te gaan? Min weet en verstaan 
waardeur so ’n persoon werklik gaan. Die ervaring van 
dood laat mens dikwels magteloos en verward.   
GriefShare is ’n diepgrondige proses wat persone sal 
help om rou te verwerk en om weer mens te voel. Die 
program word oor ’n tydperk van 13 weke aangebied 
en ons begin DV Dinsdag, 16 Augustus om 18:30  by NG 
Gemeente PE Hoogland. Koste beloop R180 per 
persoon wat ’n deelnemersgids insluit.  Ons wil enige 
persoon wat al iemand aan die dood afgestaan het 
sterk aanmoedig om by hierdie program aan te sluit. 
Almal is baie baie welkom! 
Registreer asseblief deur vir Leandra by die 
kerkkantoor te skakel by 041 367 1485 of te 
e-pos na leandra@pehoogland.co.za. 
 
ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar is 
egter ook privaatverblyf 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. 

 
PE NOORD 
Daar is ‘n groot behoefte aan enige warm klere, 
skoene, komberse ensovoorts by PE Noord gemeente. 
Enige skenkings kan by die kerkkantoor afgegee word. 
 
KOFFIE-BEDIENING 
Ons is op soek na persone wat kan help met die bedien 
van koffie Sondagoggende  voor die diens in die saal.   
Kontak  asb vir Eddie de Koning  by 076 590 7123. 
 
KOSPAKKIES BY KERK 
Ons kosspens is heeltemal leeg.  Daar is op die oomblik 
geen blikkieskos of enige ander houbare kos vir 
behoeftiges nie.   
Enige skenkings sal waardeer word en kan by die 
kerkkantoor afgelaai word. 
 
WIT OLIFANTTAFEL – JANSENVILLE NG KERK 
Ds Ferdi en Ronel  Gouws is op die oomblik nog 
betrokke by Jansenville gemeente.  Hulle hou basaar 
op die 30 ste Julie  2016 en sy soek asb enige boeke of 
enigiets anders wat by die witolifanttafel verkoop kan 
word.  Sy sal reël vir ‘n geleentheid Jansenville toe.  
 Dit moet net voor  29 Julie 2016 by ons kerkkantoor 
afgegee word. 
 

 KLEINSKOOL INISIATIEF  WINTERSKOOL 
Ons by Kleinskool Initiative wil graag almal bedank wat 
mildelik bygedra het om van die winterskool ‘n reuse 
sukses te maak.  Twintig kinders, van graad 3 tot graad 
10, het Wiskunde en Afrikaans modules gedoen, op ses 
rekenaars.  Sonder die finansiële- en voedselbydraes 
sou die winterskool heelwat minder kinders kon 
hanteer.   
Prys die Here vir sulke ondersteuning! 
 

Kleinskool Inisiatief:  Elizma Harmse en Retha Smit 
gaan op 3 September tandem vryval vir die “pret”, 
maar ook om geld in te samel vir Kleinkskool se 
opvoedkundige aksies.  As jy deel wil wees van hierdie 
projek deur saam uit die vliegtuig te spring of om net 
as borg op te tree, kontak asb vir Elizma by 
0839405617. 

 
MTR SMIT – LENTETEE 3 SEPTEMBER 2016 
Lente-tee met Penny Coelen-Rey ten bate van MTR 
Smit kinderoord. 
Plek:  Kraggakamma kerksaal 
Koste:  R150 per persoon. 
Kaartjies  beskikbaar by Hester/MTR 041 367 1103. 
Daar word ook dringend mense gesoek wat kan help 
met ‘n straatkollekte by winkelsenturms op Saterdag 
 6 Augustus 2016 tussen 9 en 12 uur. 
Kontakpersoon: Hester 041 367 1103. 
 
KOMMERSIËLE LANDBOU IN OORLEWINGSTRYD 
WEENS DIE DROOGTE 
Die voortdurende droogte in dele van Suid-Afrika het 'n 
geweldig negatiewe en vernietigende impak op sosio-
ekonomiese omstandighede in baie landelike 
gemeenskappe. Die verlies aan 'n toenemende getal 
kommersiële produsente wat die ruggraat van 
ekonomiese groei en werkskepping uitmaak, sal bloot 
die armoede en werkloosheid in hierdie gebiede 
vererger." 
Die NG Kerk het 'n droogtehulpfonds het. Donasies vir 
droogtehulp kan gemaak word aan: ABSA 
Rekeningnaam: NG Kerk in SA 
Tjekrekeningnommer:  407 842 5238 
Takkode: 632 005 
Verwysing: Naam en Van of Instansie/Gemeente of 
Droogtehulp indien anoniem. 
Die NG Kerk in Oos-Kaapland se koördineerder is ds 
Johan Esterhuizen van Aliwal-Noord. Sy epos is 
jwe@isat.co.za en sy kontaknommer 083 419 3233. 
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