
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK: 
Sef 3:17 “Die Here jou God is by jou, 
Hy is die krygsman wat jou red, 
Hy is vol vreugde oor jou, 
Hy is stil-tevrede in sy liefde, 
Hy jubel en juig oor jou.”  
As jy aan God se hand vashou, bepaal Hy jou omstandighede.  
GOD IS BY JOU herinner ons daaraan dat ons aan Hom 
behoort en Hy ons nooit in die steek sal laat nie.  Inteendeel 
Hy jubel en juig oor jou.  
 
SAKE VAN GEBED: 
*  Die Here se seën Op Mighty Men eerskomende naweek. 
*  Ons gebede is met elkeen in ons gemeente wat hartseer is, 
of pyn en siekte ervaar, of werkloos is. 
*  Ons dank die Here vir die reën wat reeds geval het en ons 
smeek en bid vir die dele wat onder droogte gebuk gaan. 
* Maart-malligheid lê voor die deur.  Bid die Here se seën oor 
die geleentheid. 
*  Dwelmgebruik in Kleinskool en omgewing gedy.  Bid dat die 
dwelmbase die Here sal vind en dat die verspreiding van 
dwelms gestuit sal word. 
*  Ons bid steeds vir Yemen:  Duisende kinders ly as gevolg 
van die hongersnood en ontworteling.  Bid dat noodleniging 
by hulle sal uitkom.  
 
MEDIASENTRUM 
Die mediakas is oop van 10h00 tot 10h30 as daar net een 
diens om 09h00 is en 09h30 tot 10h00 met tandemdienste. 
 
Enigiemand wat belangstel om by die mediaboekkas betrokke 
te raak, skakel as Corene Botha by 082 537 3288.  
 
SAMEROEPER VIR BEJAARDES 
ViA (Ons gemeente se vrouebedieining) is dringend op soek  
na ’n persoon wat kan help om ons diens aan bejaardes  te 
koördineer.   Indien u daarby betrokke wil raak, kontak die 
kerkkantoor. 
 
SMS ONTVANG 
Persone wat nie Vrydag ’n SMS van die kerkkantoor ontvang 
het nie, skakel asb die kerkkantoor by 041-3601484 sodat 
ons kan seker maak of ons u korrekte selnommer het.  
 
 
 
 

SONDAG 25 FEBRUARIE 2018 
08:30 Eietydse diens 
           Kleuterkerk 
10:00 Klassieke diens 
           Kategese 
Olivia ,Deon en Liesel Els, se dogtertjie word in die eietydse 
diens gedoop en Hanru, Drian en Vanessa Bakkes se seuntjie, 
in die klassieke  diens.  
Baie geluk aan die twee ouerpare. 
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 Die dankoffer by die deure gaan vir MTR Smit kinderhuis, 
wat tans groot materiële nood ervaar.  Hul grootste 
behoefte is voedsel vir 97 kinders en salarisse vir die 
personeel.  Bid asb vir MTR Smit. 
______________________________________________ 
MAANDAG 26 FEBRUARIE 2018 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 27 FEBRUARIE 2018 
Leef@Kerk.  
 
MIGHTY MEN OOSKAAP 
Mighty Men Ooskaap begin oor 5 dae vanaf 2-4 Maart 2018 
op die plaas Geelhoutboom naby Humansdorp. Alles wat jy 
wil weet is beskikbaar op die webwerf:  
www.easterncapemmc.co.za. Sien jou daar!  
 
BIDDAG VIR MANNE 
VRYDAG 2 MAART 2018 
As gevolg van Mighty Men, vervroeg die biddag vir manne 
na ons mannebyeenkoms eerskomende Vrydag 05:00 by 
Elandre Bosch, Lilylaan 68. 
 
VRYDAG 2 MAART 
Die Wêreldbiddag vir vroue vind plaas om 05:45 in die 
konsistorie. 
 
EREDIENS 
Sondag 4 Maart 2018 
08:30 Eietydse diens in die saal 

10:00 Klassieke diens in die kerkgebou.  

 
KERKRAADSLEDE VERKIES 
Frans Stapelberg is as ouderling en Peet Viljoen as diaken 
verkies. 

 
NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die vorms 

in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe intrekkers 

aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting oor ons 

gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za 
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KRAGGAKAMMA NOODSPENS 
Ons kosvoorraad is baie min en vra asb enige nie-bederfbare   
blikkieskos, suiker, mieliemeel, soppoer, noedels. 
Baie dankie vir almal se getroue bydraes. 
 

MAART MALLIGHEID 9 MAART OM 19:00 
Kraggakamma is plesierig en die aand gaan vet pret wees! 
Met volop musikante en grapjasse is daar ŉ mengelmoes van 
klank en kleur vir elke smaak! Verlede jaar het ons “ Mnr 
Bene” gekies en vanjaar kies ons “Mej. Sonskyn -Vakansie 
Pret”  uit die VIA dames.  Selfs die pastorie-moeders doen 
hulle deel! Die “Largo ensemble”, wat reeds goed bekend is 
by baie lidmate, beloof om die aand op ŉ hoogtepunt af te 
sluit.  
Daar sal tydens pouse heerlike pannekoeke teen R5:00 elk te 
koop wees. U kan solank by Elizma Harmse (0839405617) u 
pannekoek bestellings plaas. Dit sal die lang tou baie korter 
maak. Mense wat nie die konsert gaan bywoon nie, kan ook 
bestellings plaas en dit in die maalruimte kom haal.  Dit lyk vir 
my of hulle vroeg reeds gaan begin bak.   
Kaartjies vir die aand  kos R60.  Dit is vandag in die 
voorportaal beskikbaar en daarna by enige van die 
komiteelede of by die kantoor.  Onthou om jou 
piekniekmandjie en drinkgoedjies saam te bring .    
Tafelbesprekings kan by die kantoor of by Elna Thiart 
 ( 0836621774)  gedoen word.  
Alle fondse gaan vir Kleinskool Inisiatief. Julle sal van hulle die 
aand ontmoet. Baie dankie vir u ondersteuning! 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS TEE 
Ons nooi almal hartlik uit na ‘n tee ten bate van Louisa 
Meyburgh Tehuis 
Datum:   24 Maart 2018 
Tyd:        10:00 
Plek:       Kraggakamma kerkgebou.  Tee word in kerksaal 
bedien. 
Koste:    R120 
Die gasspreker is dr Hannelie Groenewald.  Sy sal ook haar 
boek, Terreur in Kaboel (R195.00), te koop aanbied tydens 
die geleentheid, indien enigiemand sou belangstel. 
 
'n Kort oorsig deur Dr Groenewald oor haar boek:   Die boek 

is geskryf met die oog daarop om mense wat deur moeilike en 

uitdagende tye in hul lewe gaan, te bemoedig.  Ek het talle 

lewenslesse en wyshede wat ek op die swaarkry pad geleer het 

met die leser gedeel.  Deur die verloop van die boek is my 

geestelike groei en die pad wat God met my/ons gesin gestap 

het ingeweef in die lewensondervindinge wat ons meegemaak 

het in die amper 12 jaar in Afganistan, asook my ervaringe die 

dag van die aanval en die dae en maande wat daarop gevolg 

het.  Ek vertel van die wonderwerkende krag van God se 

nabyheid en sy hulp om my uit die as van my verplettende 

lewe op te tel en my 'n totaal nuwe lewe, gevul met vreugde 

en vervulling en hoop vir die toekoms te gee. 

 
Rig enige navrae aan Marlene Postma 041-3605243 of sel 
082 787 4030. 
Kaartjies is ook beskikbaar by Kraggakamma kerkkantoor.  
 
 
 
 
 
 

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 op Saterdag 10 Maart,             
17 Maart  en 14 April 2018 by Kraggakamma gemeente aan. 
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. 
 
PE NOORD 
Indien daar nog iemand is wat handdoeke, waslappe of seep 
wil skenk vir PE Noord, bring dit asb kerkkantoor toe. 
Baie dankie vir almal wat reeds bygedra het. 
 
TEEBEURTE 
Ons soek mense wat bereid is om te help met die 
koffiebedieining voor die eietydse erediens. 
Daar word ook ‘n  beroep gedoen op helpers vanuit die 
eietydse diens wat bereid is om Sondae te help met teeskink 
en opruim tussen die twee dienste. 
Kontak die kerkkantoor indien jy kan help, of vir meer 
inligting. 
 
#IMAGINE KIDZ 

Alle laerskool leerlinge is welkom om die week van 2-6 Julie 

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

Indien jy wil help, kontak die kerkkantoor. 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 
 


