
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
TEKS VIR DIE WEEK 
Psalm 112: 4(a) & 7: “Hy laat Sy lig in die donker uitstraal vir 
die opregtes.” 
“Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie; hy is gerus, hy 
vertrou op God.” 
In plaas van ‘n perfekte  lewe in hierdie wêreld te soek, soek 
eerder vir God…die perfekte Een! Vertrou op Hom al lyk alles 
donker. Sy lig skyn deur die duisternis vir die wat in Hom glo. 
 
  *Bid vir James von Wielligh se gesondheid. 
  * Dra vir Tannie Judy Viljoen op na die afsterwe van haar      
dogter, Susan Kriel. 
 *Loof die Here vir die senior jeugkamp. God het harte 
aangeraak, bid voortdurend vir geestelike groei onder ons 
jongmense. 
*Bid vir reën.  Dank Hom vir reën wat reeds geval het. 
*Bid vir die logistieke rakende die Maart-malligheid. Loof die 
Here vir gewillige hande en voet, sodat ons gemeente deur 
Kleinskool Inisiatief Sy fontein van liefde vir kinders in nood 
kan wees 
*Dank die Here vir ‘n geseënde Week van Gebed. Ons gebed 
is dat ons elkeen meer en meer soos Jesus sal word. 

       *Ons bid vir gelowiges in Somalië wat in die geheim bymekaar 
moet kom. Wanneer jy besluit om Jesus te volg sal dit in die 
meerderheid van gevalle jou lewe kos. Al-Shabaab teiken 
Christene en wanneer hulle gevind word, word hulle net daar 
en dan om die lewe gebring. Prys die Here vir elkeen wat kies 
om ten spyte hiervan vir Jesus te volg. 
 
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 in 2018 by 
Kraggakamma-gemeente aan, op Saterdag 24 Februarie, 10 
Maart en 24 Maart 2018. 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. 
 
 
 

SONDAG 4 FEBRUARIE 2018 
 08:30  Eietydse  diens in saal 
             Kleuterkerk 
09:45   Kategese.  Al die kinders kom in die saal bymekaar. 
09:40   Koffie en tee tussen twee dienste in maalruimte.   
10:00   Klassieke diens in kerkgebou. 
 
Dankoffer by deure gaan vir Getuienis 
 
Doop:  Baie geluk aan George en Marilyn Roets wie se 
dogtertjies, Elsabé en Austin, vanoggend gedoop word. 
16:00  There4-bedieninge 
______________________________________________ 
MAANDAG 5 FEBRUARIE 2018 
09:30  Biduur by KKU 
12:45-14:00  Gebedskild in die gebedskamer.  
19:00  Gemeente gebedsgeleentheid in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 6 FEBRUARIE 2018 
11:00 Diens Stella Londt 
19:00 Leef@Kerk  
 
VRYDAG 9 FEBRUARIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.  
 
EREDIENSTE 
Sondag 11 Februarie 2018 
09:00 Gesamentlike diens in die kerkgebou.  
          1

ste
 Geleentheid vir Belydenisaflegging 

Ons nooi almal wat by opvoeding en onderwys betrokke is, 
spesiaal uit na die erediens.  
Ons wil vir julle bid.  
 
Sondag 18 Februarie 2018 
09:00 Gesamentlike nagmaal in die saal 
11:00 Kraggakamma familie piekniek. Uitnodigings sal vandag 
by kategese vir die kinders gegee word.  

 
 
FONTEINVRIENDE VRUGTEFEES 
Ons eerste byeenkoms van Fonteinvriende vind plaas op  
15 Februarie 2018 om 09:30 in Kraggakamma se kerksaal. 
Dit is ’n vrugtefees en word deur CMR aangebied. 
Kom geniet die oggend en kuier lekker saam met ander 
gemeentes.  
Laat weet asb een van die bestuurslede indien u dit gaan 
bywoon.  
 

#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. 

 

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.  Ons sal so gou as moontlik met u kontak 

maak. 

 

 



MAART MALLIGHEID  
Op 9 Maart hou ons ŉ prettige gemeentekonsert. Almal in die 
gemeente word uitgenooi om deel te word daarvan. Dit 
neem die vorm van ŉ gesellige en vermaaklike aand aan.  
U bring  u eie piekniek mandjie en  drankies en ons lag en 
kuier saam.   Die konsert word deur Kraggakamma lidmate 
aangebied.  Ons soek nog ŉ paar items. Items wat maklik 
bymekaar geslaan kan word  of  items wat ŉ bietjie 
voorbereiding verg.   Soos gewoonlik is die Fonteinvriende 
voor in die ry en beplan hulle iets spesiaals. ŉ Paar manne is 
aangesê om hulle deel te doen en  twee van ons selgroepe is 
ook al aan die kopkrap.  Ons sal graag  items van die kinders 
en ook tieners wil sien en wat van ŉ familie item of twee 
families wat saamwerk?    
 
Daar is so ŉ klein vangplekkie!!   Elke deelnemer en elke 
toeskouer moet R60 betaal. Die fondse gaan vir Kleinskool 
Inisiatief. 
 
As daar ŉ groepie is wat vir ons vooraf pannekoek sal bak en 
dit saam met  ŉ koppie koffie tydens die pouse sal 
verkoop,sal dit nog meer feestelik wees.  As dit kan gebeur, 
sal ons vooraf  bestellings  wil neem en jong meisies kry om 
dit by die tafels af te lewer sodat daar nie ŉ lang tou by die 
kombuis staan nie. 
 
Ons komitee wag vir voorstelle! Skakel Linda Rossouw 
(082402 4396)  of Margita Marx ( 0823374336) voor of op 18 
Februarie as u ŉ item of ŉ goeie idee of voorstel het,  sodat 
ons die aand kan beplan.  U kan ook vir Elna Thiart 
(0836621774)  en Elizma Harmse ( 0839405617) kontak . 
 
LOUISA MEYBURG TEHUIS 
Ons nooi almal hartlik uit na n tee ten bate van Louisa 
Meyburg Tehuis 
 
Datum:   24 Maart 2018 
Tyd:        10:00 
Plek:       Kraggakamma kerksaal 
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”. 

 
Enige navrae kan gerig word aan Marlene Postma (041-
3605243) of Ansie Vorster (041-3794169). 

 

 

                    ViA 2018 

 
             Dis die son; die see; dis die sand 
             Dis die beste afskop in die land 
             Strandklere en ’n hoed moet jy dra 
                 Jy gaan verseker pret hê 
                       Finish en kla 
Ons eerste saamkuier- geleentheid van ViA is op 19 Februarie  
om 18h30 en ons nooi al die vroue van die gemeente daarna 
toe uit. Ons nooi veral die nuwe intrekkers uit om saam te 
kom kuier en so ook nuwe vriendskappe te maak.   
Ons gaan ook ietsie gee vir die oorspronklikste sarong en 
hoed, so gebruik jul verbeelding en kom verras ons!!! 
 
PE NOORD 
Ons is asb op soek na enige ou klere en skoene, veral mans- 
en kinderklere en skoene.   
Ons wil ook graag vir die mense wat na die sopkombuis kom, 
elkeen ’n handdoek, waslap en n sepie gee.  
 Indien u tweedehandse handdoeke het, bring dit asb na 
Kraggakamma se kerkkantoor toe, ons sal dit daar optel.   
Baie dankie vir jul ruimhartige ondersteuning, ons waardeer 
dit baie. 
Groete Johan en Germa Marais. 
 
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. 
 
LORRAINE GEMEENTE 
Die Alpha kursus word weer aangebied by Lorraine gemeente 
vanaf 1Maart – 31 Mei 2018. 
Indien u belangstel om dit by te woon, kontak as 
Leon/Annamarie 372 5010/083 459 1584 of 
ds Gerhard by 379 5034/083 656 3377. 
Griefshare 
Om iemand aan die dood af te staan, is moeilik en pynlik.  
Hierdie bediening is ’n omgee bediening wat deur mense 
gelei word wat jou pyn en hartseer verstaan. 
Kontak Carine Steyn (083 599 4125 of Julie Swartz (072 239 
7576).  
 
 
NET ’N VRIENDELIKE VERSOEK: MOET ASB NIE OP ’N BULK 
SMS WAT DEUR KERKKANTOOR GESTUUR WORD,   
ANTWOORD  (“reply”) NIE. 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 


