
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Bid vir Deon du Preez vir moed en genade.   
Bid vir vertroosting vir  Wimpie Smit se familie. 
Bid vir die Kermis. 
Bid vir Cala Sending en vir die werk daar, vir die 
geestelike leiers vir moed en deursettingsvermoë. 
Derick het vertel dat hulle in die gemeente ook aan 
nuwe programme werk om hul jongmense betrokke te 
kry.  Kraggakamma gaan moontlik deel word daarvan.  
Bid dat die Vader vir Derick en sy kerkraad die insig en 
wysheid sal gee om die regte programme te kry en 
deur die Gees die jongmense bereik en dat die ouer 
mense ook geraak sal word en terugkeer na die 
roeping om leiers te wees wat die voorbeeld is om 
Jesus te volg. Persoonlik is hy ensy vrou opgewonde 
oor die beplanning en implimentering daarvan. 
 
6de Lydensweek 
Joh 17:11 
Toe sê Jesus vir Petrus “Sit die swaard in jou skede 
terug.  Moet Ek dan nie die lydensbeker drink wat die 
Vader My gegee het nie?” 
Dierbare Heer, ons wil ons opnuut aan U toewy en buig 
voor U liefde en genade.  Skenk ons meer van U liefde. 
Amen. 
 
UITREIK NA TRANSKEI 
Brendon Slabbert en ‘n paar vriende in Christus, gaan 
vir ‘n week (5-11 April 2015) uitreik na  Ciskei /Transkei 
area.  Hulle gaan evangeliseer, siele wen vir die 
Koninkryk en God se liefde deel, asook verhoudings 
bou.  Die evangelie is gratis.  Ons weet almal daar is 
baie kostes verbonde om die evangelie uit te dra.  
Hulle is voltyds in die bediening en vertrou volkome op 
God. 
Enigiemand wat gelei voel om ons finansieel te 
ondersteun, kan Christelle (082 324 4111) of Brendon 
(082 324 3662) of die kerkkantoor kontak. 

 
 

SONDAG 29 MAART 2015 
09:00  Gesamentlike paasdiens in saal 
            Kleuterkerk in bushuisie 
10:00  Laerskool kategese       
17:00  Hoërskool kategese 
18:00  Hartklop.  Tema:  Hoe om God se wil vir jou 
lewe te bepaal. 
           
Spesiale dankoffer: Cala 
 
Tee beurt vandag:  Bosviooltjie sel Pierre Rootman                                               
Geen teebeurte gedurende die vakansie                                                                                

LYDENSWEEK 
Maandag 30 Maart tot Donderdag 2 April 
Byeenkomste elke dag om 09:00 en 18:30.  Donderdag 
is nagmaaldienste. 
Vrydag 3 April is Goeie Vrydag.  Die erediens is om 
09:00 die oggend. 
Dankoffers gaan vir wêreldsending. 
Paassondag se diens is, soos gewoonlik, om 09:00. 
Bring blomme saam en plaas dit voor die eredienste 
op die tafel by die preekstoel.  Na afloop van die die 
diens kan jy dit weer huis toe neem, of vir iemand gee 
wat dit nodig het. 
LYDENSSTASIES 
Vanaf Maandag 30 Maart om 17:00 kan u die 
lydensstasies in die saal besoek.  
Van Dinsdag tot Donderdag sal die stasies van 10:00 – 
12:00 en van 17:00 tot wanneer die lydensbyeenkoms 
begin, oop wees. 
 
KATEGESE  
Na die proeftydperk van die eerste kwartaal het ons 
geleer dat dit beter is om kategese vir alle groepe in 
die oggend na die erediens te hou.  Vanaf die eerste 
Sondag van die nuwe kwartaal sal alle kategese (Graad 
1 tot 11) direk na die erediens plaasvind.  Baie dankie 
vir elke ouer wat saam met ons in geduld hierdie 
proeftydperk deurgemaak het.  
 
AVONTUURWEEK 
Avontuurweek registrasie is oop, registreer solank by 
www.avontuurweek.co.za!  Avontuurweek vind hierdie 
jaar elke dag tussen 08:00 tot 13:00  plaas vanaf 6-10 
Julie 2015.  Dit is vir alle kinders van 4 jaar tot graad 7. 
Koste beloop R120 per kind vir die week of R30 per 
dag.  
 
#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  
 
 

http://www.avontuurweek.co.za/
http://itickets.co.za/events/336933.html


 
HOOP VIR KINDERS PROJEK 
Die Peugeot  Leeu Loop vir die Hoop vir Kinders vind 
hierdie jaar plaas op Saterdag  18 April by Londtpark 
sportklub.  Daar is ‘n 8km en 5km pretdraf roete. 
Inskrywings is R30 per persoon.  Vir meer inligting 
kontak ds Jan Coetzee by 072 320 2844. 
 

ViA VROUEKAMP 
Alle vroue word uitgenooi om saam te kom kamp by 
Assegaaitrails 24 – 26 Julie 2015. 
Kontak kerkkantoor vir besonderhede. 

 
KAROO MIGHTY MEN  
Die naweek van 24-26 April  vind die Karoo Mighty 
Men konferensie plaas.   
 
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. 
 
BLOMMERANGSKIKKING IN DIE KERKGEBOU 
Indien iemand wil help met blommerangskikkings in 
die kerkgebou, kan jy Beyera Strydom 
 tel (041-3643816) skakel. 
 
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. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF 
Baie dankie vir die mildelike finansiële bydraes van 
twee selgroepe, asook ‘n paar individue, vir Kleinskool. 
Daar kon 2 skool  sweetpakke, ‘n skoolbaadjie en 2 
skooltruie gekoop word.  ‘n Derde selgroep het ‘n kind 
aangeneem.  Ons prys die Here daarvoor en daar is 
reeds ‘n verandering in haar lewe.  Wanneer God se 
kinders bid, word kettings gebreek. 
Dalk kan die kinders en tieners help met die volgende 
vir ons Vrydag kinderbediening:  
20 leë konfytblikkies, 100 leë vuurhoutjie boksies, 100 
jiffie of tuffy plastieksakkies grootte 270x250, 
20 pakkies kleurpotlode (of ou kleurpotlode), 20 klein 
skertjies, 20 pritt, 20 potloodskerpmakers, enige 
karton (ontbytgraan bokse), A4 wit papier, goue, swart, 
rooi en groen papier wat tuis rondlê. 
 
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. 
 

 
1 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 
 

 
KOEKSTRUIF “TRIFLE” TAFEL 
Benodig 1kg en 500g margarienbakkies asseblief. 
Kan by kerkkantoor ingehandig word. 
 
FONTEIN 
Ons wil graag die fontein wat so lank stilstaan, 
klaarmaak, maar benodig fondse om dit te kan doen.  
As u miskien ‘n geldelike bydrae wou maak, sal die 
taakspan wat daarby betrokke is,  dit hoog op prys stel.  
Merk net asb duidelik “Fontein”  op die koevert en 
plaas dit in die dankoffersakkie, of handig in by die 
kerkkantoor.  Baie dankie by voorbaat. 
 
STEMMING OOR DIE VOORGESTELDE WYSIGING VAN 
ARTIKEL  
Kraggakamma gemeente het die voorgestelde nuwe 
Artikel 1 van die kerkorde nie goedgekeur nie. 61.3% 
van die gemeente se stemme was ten gunste van die 
voorgestelde wysiging van artikel 1. Ons kon die 
wysiging slegs met ‘n 66%  meerderheid goedkeur.  
Op die kerkraadsvergadering gehou op Sondag 22 
Maart 2015 het die kerkraad besluit om die 
voorgestelde nuwe Artikel 1 van die kerkorde nie goed 
te keur nie.  
212 gemeentelede het gestem. Baie dankie vir u 
deelname en bly bid vir die Here se leiding op die pad 
vorentoe.  
Die kerkraad het die voorgeskrewe prosedures stiptelik 
gevolg. Indien u enige klagte of beswaar teen die 
proses wil inbring, moet u dit voor of op Woensdag 8 
April skriftelik by die kerkkantoor inhandig.     
 
Neighbourhood Revival 
Framesby High School 21 April 19:00. 


