
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Ds Matie van Niekerk is Dinsdag oorlede. 
Ons innige simpatie aan Santjie, Tannie Cora en die familie.   
Katie von Wielligh se broer is oorlede. 
Renell Verster se ma is oorlede. 
Nic Botha het ’n skoueroperasie ondergaan. 
Frans Schmidt se operasie het goed afgeloop. 
Baie geluk aan Hennie en Zelda Bakkes met die geboorte van 
hul kleinseun. 
Almal wat onsekerheid by hul werk ervaar. 
Nuwe semester wat voorlê. 
 
*Daar is gemeentes in die Ring van Algoa wat baie swaar kry.  
Bid dat die Here hul sal lei en vir hul sal onderneem. 
 
*By Kleinskool is daar in die afgelope tyd 7 mense vermoor en 
2 gewond as gevolg van bendegeweld en weerwraak.  Tieners 
en kinders is baie getraumatiseerd. 
Bid dat die geweld sal stop en vra dat die Here Margita Marx 
en ander leiers sal versterk in hul taak om tieners te 
ondersteun en te lei. 
 
Ps 123:3 Ontferm U oor ons Here, ontferm U oor ons. 
Bid dat die geweld en harteloosheid in ons land sal stop. 
There4Bedieninge – Augustus is ’n baie besige maand vir hul.  
Bid om reisgenade vir die Coetzees en die Here se seën en 
beskerming. 
 
*15-17 September- Sendingkonferensie – ACTIVE 
Mike Burnard van In Contact Ministries is een van die 
sprekers. 
Plek: Westway Baptiste kerk.  Gapkerk – Greenacres. 
 (Bid vir hierdie konferensie) 
 

Bid saam met die Bybelgenootskap  

Augustus:  Sondag 30 Julie – Sondag 5 Augustus 

Letland:  Bid dat Letlanders die Bybel sal lees.  Bid dat ons 

geskikte Bybelmateriaal sal publiseer om ons samelewing te 

help om die pynvolle maatskaplike probleme van die verlede, 

asook etniese verskille, te oorkom. 

Estland:  Bid vir die Bybelgenootskap se projekte wat daarop 

gemik is om veral die jeug meer van die Bybel bewus te maak. 

Dank die Here vir elke Bybel wat ons reeds in hierdie land 

kon versprei.  Bid vir die impak daarvan op die lewens van 

Estlanders. 

Roemenië:  Bid dat die Here Bybelwerk hier sal seen.  Bid vir 

die Kerk en vir die Bybelgenootskap, dat ons mense met die 

Bybel sal bereik en dat ons samelewing Bybelse waardes sal 

aanneem en uitleef. 

SONDAG 30 JULIE 2017 
                  
09:00  Klassieke diens in kerk en eietydse diens in saal 
Kleuterkerk 
10:15  Kategese 
 
Vandag se spesiale dankoffer vir Wêreldsending  
 
Teebeurt vandag:  Welwitschia sel 
Teebeurt 6 Augustus:  Dahlia sel 
 
 

MAANDAG 31 JULIE 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
18:30 ViA Moms night out. 
19:00 Getuienisaksie. 
 

DINSDAG 1 AUGUSTUS 
19:00  Leef@kerk. 
 
WOENSDAG 2 AUGUSTUS  
18:00 Selleiersopleiding. 
 
 

VRYDAG 4 AUGUSTUS MANNE BYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
VOLGENDE SONDAG 6 AUGUSTUS 
Klassieke erediens in kerkgebou, eietydse diens in die 
saal.   
Alessandri en Danillo van Eck doop. 
 
TEMAS VIR PREKE EN SELGROEPE 
Tema vir semester:  Vreugdevol vry! 
30 Julie :           Hou op probeer (net genade) 
6 Augustus:      Ontvang rus (net geloof) 
13 Augustus :   Meer as genoeg (net Christus) 
20 Augustus:    Ontdek hoe om te leef (met die Bybel) 
27  Augustus:   Die lewe is ’n lied (net die eer van God) 
3 September:   Voel God se ritme (om gestuur te wees) 
 

There4Ministries 
Ons bid vir Egipte: Die volgende drie maande is die 
tydperk wat die Egiptiese kerk die meeste van hulle 
konferensies, seminare en kampe aanbied. Groot 
getalle gelowiges woon dit by. ISIS het in die openbaar 
verklaar dat hulle Egipte van alle Christene wil reinig en 
die president het reageer op die dreigement deur 
kerkleiers te vra om alle groot saamtrekke te kanselleer. 
Bid asb vir wysheid, sodat die Christene nie deur vrees 
vasgevang word nie, maar dat hulle ook nie onverskillig 
sal wees nie. Bid dat die Prins van Vrede hulle elke 
besluit sal bepaal. 

 

 

 

 



NUWE INTREKKERS 
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.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 

NOODSPENS 
Baie dankie aan almal wat bydraes gee vir die 
noodspens. 
In die winter is die behoefte aan kos baie groot en daar 
is weekliks mense wat gehelp word. 
Elke bydrae word baie waardeer. 
 
Die volgende geleenthede word beplan vir die 
gemeente in die derde kwartaal.  Kom wees deel en 
ondersteun dit: 
Kraggakamma “drive through” 8 Augustus  
Kos beskikbaar vanaf 16:30 
Fliekaand om 18:30 
Bring jou matras of gemaklike opslaanstoel en kom kyk 
“Beyond the river” in die kerksaal. 
Take-away hamburgers, boereworsrolle en pannekoek.  
Slegs beskikbaar met vooraf betaling.  
Hamburgers:  R20 
Boereworsrolle:  R15 
Pannekoek:  R5 
Fliek toegang – Koop ‘n hamburger!!! Of maak ‘n 
donasie.  
Pannekoek, koffie en springmielies sal ook tydens die 
fliek te koop wees. 
Kaartjies beskikbaar by kerkkantoor en in voorportaal 
van die saal en kombuis vanaf Sondag 30 Julie. 
(Hierdie is die eerste fondsinsamelingspoging vir die 
inrigting van ‘n jeug en veeldoelige lokaal.  Kom 
ondersteun ons). 
 
Gemeente-ete 20 Augustus 
Hou hierdie datum dop! Kom eet as gesin saam by die 
kerk... 
Ons benodig sameroepers vir al die verskillende geregte 
en persone wat die kos kan help voorberei. 
Skryf asb jou naam op die lyste in die voorportaal en by 
die kombuis.  Vir meer inligting kontak Roenel van 
Rooyen (sel 083 388 5357). 
 
Ringsitting 3-6 September 
Kraggakamma bied hierdie jaar die jaarlikse ringsitting 
aan.  Ons is verantwoordelik vir die aandetes en koffie 
vir 30 persone.  Elke aand word 4 persone benodig om 
die opdien en opruim te hanteer.  Verder word ook 
mense benodig wat kan help met voorbereiding van die 
etes. 
Indien u hiermee kan help, skryf asb u naam op die lyste 
in die voorportaal van die kerk of saal.  Vir meer 
inligting kontak Roenel by sel 083 388 5357. 
 
Nuwe seisoen, nuwe lewe 
Kom luister na Ronel Gouws se getuienis.  

Oefen om met een serp jou uitrusting op vele maniere 
op te kikker.  Kom kyk na en koop van die vroue in ons 
gemeente se handwerk.  Kuier saam met jou vriendinne 
om ‘n koppie tee en spesiale eetgoed.  Damestee 16 
September 2017 om 14:30 te NG Kerk Kraggakamma, 
R120 (sluit serp in).  
Indien jy wil uitstal of bereid is om ‘n gasvrou te wees, 
kontak asb vir Linda Rossouw (sel 082 402 4396). 
 
Vrouekamp Eersterivier 13-15 Oktober 2017 
Hou hierdie naweek oop!!!! 
Die jaarlikse vrouekamp is weer op Eersterivier en al die 
vroue word uitgenooi!  
Die voorlopige koste is R400 per persoon as jy nie op 
die terrein bly nie en R500 per persoon vir die wat daar 
slaap. 
Kontakpersoon is Sonja Redpath by (sel 084 703 2992). 
Verdere inligting sal later gegee word. 
 
SIONSRAND DAMESTEE VROUEDAG 9 AUGUSTUS 
Tyd:  09:30 vir 10h00 

Koste:  R50 per persoon 

Spreker:  Dr Carolina Henn van Universiteit 

Johannesburg 

Tema:  Nogtans ... kindwees, grootword, oudword en 

alles tussen-in. 

 

ALPHA-KURSUS  SIONSRAND GEMEENTE 

Die Alpha-kursus word by Sionsrand aangebied vanaf 

Woensdag 2 Augustus 2017 om 18h30. 

Die program is soos volg: 

18:30  Ligte aandete 

19:00  Video-aanbieding 

20:15  Kleingroep bespreking 

21:15  Vertrek. 

Vir enige navrae en besprekings  Kontak Marius by 

079 894 2548. 

 

Baie dankie 

Namens myself en ons kinders wil ek net baie dankie sê 

aan almal wat op een of ander manier betrokke was by 

Joe se begrafnis.  Baie dankie vir al die boodskappe, 

drukkies, teeskink na die diens ensovoorts. 

Dit word opreg waardeer.  Groete Barbara Ott. 

SnapScan 
Betaal jou dankoffer, maandelikse dankoffer gratis, 
veilig en betroubaar. 
 
 
 
 
 
 


