
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

JAARTEMA VIR 2013 
In Christus is ons lote wat vrugte dra 

ONS KWARTAALTEMA: 
Lote is ’n gemeente wat wys wie God is ... 

 

 
VOORBIDDING 
Sannie van Zyl van KKU 45 verduur tans baie pyn. 
Daphne Vosloo, Gazanialaan 43, het ’n skoueroperasie 
Gehad. 
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die tiendemaand dankofferinkomste beloop tans 
ongeveer R195 426.16.   Baie dankie vir elkeen se 
dankbaarheidsheidsbydrae tot eer van die Here.  Wees 
verseker dat u bydraes goed bestuur en aangewend 
word tot uitbreiding van die Koninkryk van God. 
 
BYBELGENOOTSKAP FIETSRIT 
’n Groep fietsryers bestaande uit 17-18 ryers sal 
weereens op 12 Desember 2013 om 5vm vanaf Port 
Elizabeth Bybelhuis vertrek op ‘n 5 dae fietsrit vir 
Bybelverspreiding tot by die Bybelhuis in Kaapstad.  Die 
oogmerk is dat elke lid van die span in die omgewing 
van R2000.00 sal insamel vir Bybelverspreiding.  As 
daar ’n behoefte bestaan by van die lidmate van ons 
gemeente om ’n bydrae te lewer, sal dit waardeer 
word.  Donasie/skenking kan gedeponeer word in die 
bankrekening van die Bybelgenootskap of kontak 
Johan Pansegrouw by sel: 083 320 5462. 
ABSA bank:  Bybelgenootskap van Suid-Afrika                        
(verwysing – fiets)   Lopende Rekening:  4066696459                       
Takkode:  632005. 
 
 
 
 
 

                 
 

SONDAG 24 NOV 2013 
 

09:00   Gesamentlike informele Kerssangdiens. 
        Na afloop  van Kerssangdiens en in  gebruikneming van 

fontein: Kategese afsluiting.   Eers in saal, dan in 
kleingroepe. Bring asb ‘n kers  in ‘n houer saam. 

       19:00   Kersspelsangdiens in die kerkgebou.  Dit is nie          
‘n herhaling van die oggenddiens nie.  

        Die tema is: “Daar is die lam”.  Almal word    hartlik 
uitgenooi. 

       Almal moet asb ‘n kers in ‘n veilige houer (soos  ‘n  
afgesnyde plastiekbottel) saambring.  Aan die begin 
van die diens gaan ons die kinders vra om vorentoe te 
kom.   Julle moet asseblief deel wees van die kersspel-
sangdiens. 
 17:30     Event kuier en koffie in saal. 
 18:30     EVENT. 
 19:30     Event kuier verder in saal. 
 
  Spesiale kollekte:  Vigsweesfonds 
 
  Teebeurt vandag:      Tulpe-sel Louise Nieuwoudt 
  Teebeurt vlg week:   Clivia selgroepTiaan Spies                 
                  

MAANDAG 25 NOVEMBER 
 20:00    Jong volwasse selgroep (Clivia)  Vir navrae  
               kontak  Dirk of  Ds Veneto. 
  
DINSDAG 26 NOVEMBER 
18:00     Mannebybelstudie afsluiting by bushuisie. 
19:00      Misfits by Errolrylaan 48 vir hoërskool  
                leerlinge.   Skakel Dirk   (0825698447) 
                of ds Veneto (0834576778). 
WOENSDAG 27  NOVEMBER 
09:00    Oggendbybelstudie. 
16:00     Damesbybelstudie by Stella Londtrylaan 62.  
               Enigeen is welkom om aan te sluit. 
               Kontak Santjie v Niekerk by 0844570814. 
 
SONDAG 1 DESEMBER 
Daar is die oggend slegs een oggenddiens.  Dit is ’n 
informele diens in die saal.  Die res van die Desember 
vakansie sal die eredienste in die kerkgebou plaasvind. 
 
GELOFTEDIENS 16 DESEMBER 
Hiermee gee ek kennis van die Geloftedagdiens wat vir 
die Ring van Algoa gehou sal word op 16 Desember om 
9h00 die oggend by Lorraine gemeente. Die prediker 
sal Armand Crous wees. 
 
OUDERLINGE VERKIES 
Op die kerkraadsvergadering van 13 November is die 
volgende persone verkies tot die kerkraad en word 
voorgelê vir die gemeente se goedkeuring: 
Skakeling: Yvette Erasmus 
Die nuwe voorsitter van die kerkraad is ds MG van 
Rooyen en die nuwe leier-ouderling is Philip Zulch.   



SELGROEPE 
Almal wat belangstel om by ’n selgroep in te skakel, 
kontak met Dirk van der Mescht by sel 0825698447 of 
Willie Botha by sel 0824472173, of ds Veneto by 
0834576778. 
       
GEBED vir Polisie 
Enigeen wat by ‘n stadswye gebedsgroep vir die 
polisiemag wil aansluit, kontak asb vir Margita Marx by 
0823374336. 
 
LITURGIESE HULPMIDDELS 
Baie dankie aan diegene wat hulself gewillig verklaar 
het om in te skakel by so ‘n werkgroep.  Ons is egter op 
soek na nog kreatiewe, kunstige mense en na iemand 
wat so ‘n groep sal lei om op eie inisiatief te werk aan 
liturgiese hulpmiddels.  Kontak asb enigeen van die 
predikante of die kerkkantoor. 
 
DATA INFORMELE DIENS 
Ons benodig 'n addisionele data persoon vir die 
informele diens en wil graag almal wat by data wil 
betrokke raak,  uitnooi om met Frans Krause kontak te 
maak by 083 452 6396. 
 
MUSIEKBEDIENING 
Indien iemand ’n behoefte het aan ’n spesifieke lied 
wat dalk baie lanklaas gesing is of waarvoor u baie lief 
is, kontak asb vir Benji de Lange by 0828995644 of 
mrdelange2010@gmail.com met u versoek. 
 
MEDIA 
Daar is verskeie dagstukkie boeke beskikbaar by die 
mediakas.  Kom ruil jou ou dagstukkie boek vir ’n ander 
een. 
Die kas is Sondae na die eredienste oop gedurende die 
kwartaal. 
 
KERSMARK NG KERK HEIDEVELD 
Datum:  Vrydag 29 Nov om 16:30 en  
                 Saterdag 30 November om 08:30 
’n Feestelike geleentheid met kuns, kuier, klets en 
fyngebak. 
 
CMR 
Die CMR in Port Elizabeth hou jaarliks ’n funksie vir 
pleegouers om dankie te sê vir alles wat die ouers vir 
die kinders doen.  Hierdie jaar is die funksie die 5de 
Desember en benodig die CMR nog lekkers om vir die 
ouers en kinders te gee.  Hulle verwag ongeveer 100 
mense om die funksie by te woon.  
 Kontakpersoon: johann@morgenthal.co.za of die 
kerkkantoor indien u enige bydrae of donasie kan 
maak.  
Onthou asb ook om die CMR Noodspens te 
ondersteun.  Die houers voor die kerk en in die saal is 
daar vir bydraes.  Baie dankie vir u volgehoue 
ondersteuning. 

 
CD’S LEN VILJOEN 
Len hou jaarliks ’n Kersfunksie vir minderbevoorregte 
blindes en doof blindes.  Hy het 14 jaar gelede, nadat 
die Here hom opdrag gegee het, begin en daar was 40.  
Hierdie jaar is daar meer as 200.  Tydens hierdie 
funksie word hulle getrakteer met lekker eetgoed en 
elkeen kry ’n geskenk (vir baie hul enigste geskenk). 
Die fondse vir hierdie funksie kom 50% vanaf Len se 
bediening en die ander 50% van ’n sakeman.  ’n Bietjie 
meer as vier weke gelede laat hy ons weet hy kan nie 
hierdie jaar bydra nie.  Len spring dadelik aan die werk 
om ’n Kersfees cd met 10 liedjies te laat verskyn 
waaruit hy die sakeman se bydrae wil opmaak.  Nadat 
Len bykans dag en nag gewerk het en deur die genade 
van die Here, verskyn die cd ’n week gelede. 
Ons nader nou gemeentes om ’n paar van hierdie cds 
aan te koop, aangesien hy gou ongeveer 450 moet 
verkoop.  Die cd se prys is R60.  Julle harte was 
wonderlik teenoor Len se bediening en daarom vra ons 
groot asseblief om ons te ondersteun. 
Andre Viljoen  
 
HUIS GENOT OUETEHUIS 
‘N Groepie van ons vriende beplan weer om 
Kerspakkies vir die inwoners by Huis Genot af te gee.  
Baie van die inwoners het skaars genoeg geld om hul 
verblyf te dek. 
Ek wil hiermee vra om asseblief jou hart en beursie oop 
te maak om 'n verskil in hierdie mense se lewens te 
maak. Sal jy dit asseblief oorweeg om 1 geskenkpakkie 
te skenk. Ons wil graag 'n geskenkpakkie vir elkeen van 
die 110 inwoners opmaak met die volgende inhoud: 
Droë wors, droë vrugte, koekies, Simba 
aartappelskyfies, kaasbeskuitjies, 
lekkers, beskuit, waslap, tandeborsel, seep & 
spuitgoed. Merk  asb of dit vir ‘n man of vrou is.   
Ons het nog nie 'n datum met die matrone bespreek, 
maar glo dit sal vroeg Desember wees. 
 Ons sal graag al die pakkies wil gereed kry teen die 
30ste November.   
Vriendelike groete 
Aurelia Swanepoel 083 6292232. 
 

 

SOMERKERSFEES  deur Danie Matthee 
Datum:  7-8 Desember 2013 
Plek: Port Elizabeth Operahuis 
Tyd:  15:00 en 19:00 
Kaartjies: Westway kafee 041 3650217 
Prys:  R60 volw; R40 kinders 
Kom beleef die vreugde van Kersfees! 
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