
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

Teks vir die week:  Ps 119:1 en 103 “Dit gaan goed met dié 
wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van 
die Here. Hoe aangenaam is U woord, soeter as heuning in 
die mond.” 
 
SAKE VIR GEBED 
* Gerrit Coetzee sterk tuis aan na ‘n operasie.  Bid vir sy 
herstel. 
 Bid ook vir Chooks Landman se gesondheid. 
 
* Ons dra almal wat siek en hartseer is en die wat 
onsekerheid in verband met hul werk beleef, aan die Here op. 
 
* Jan Fourie se broer is oorlede. 
 
*Ons smeek vir uitkoms in verband met die watertoestand in 
die Oos-Kaap en ons stad. 
 
*Bid volhardend vir MTR Smit kinderoord en veral Huis 8 wat 
finansiële hulp nodig het.  Ons dank die Heer vir die bydraes 
wat reeds ontvang is. 
 
* Kleinskool Inisiatief het ‘n nuwe projek begin – Bybelstudie 
gekombineer met ouerskap opleiding.  Bid die Here se seën 
daarop. 
 
*Ons bid vir die Vrouekamp van 12-14 Oktober by 
Assegaaitrails.  Bid vir almal wat dit sal bywoon vir geestelike 
voorbereiding, vir al die praktiese reëelings en inspirasie en 
insig vir al die leiers. 
 
GEBEDSVERSOEK vir Maleisië: 
Bid vir beskerming tydens geheime byeenkomste van 
Christene vanuit ‘n Moslemagtergrond sodat hulle 
bemoedigende aanbiddingsbyeenkomste sal hê. 
Bid vir Christene in Maleisië vir krag en moed wanneer hulle 
uit hul huise geskop word; deur hulle gesinne en  
gemeenskappe afgesonder word en dan na Islamitiese 
heropvoedingskampe gestuur word. 
Maleisië ondervind politiese, sosiale en godsdienstige 
onstabiliteit.  Maleisiërs word slegs gesien as Moslems en 
daarom het hulle nie die vryheid of keuse om Islam te verlaat 
nie.  Bid vir verandering in Maleisië.  
 
 
 
 
 

  SONDAG 5 AUGUSTUS 2018 
 

08:30 Eietydse diens in kerk 
           Kleuterkerk 
09:45  Kategese 
10:00 Klassieke diens in kerk 
 
Teebeurt vandag: Kappertjie-sel 
Geen teebeurte 12 of 19 Augustus 
Vlg teebeurt 26 Augustus: St Joseph sel 
            
Die deurdankoffer is vir Huis Louisa Meyburgh 
_____________________________________________ 
MAANDAG 6 AUGUSTUS 
09:30 Biduur by KKU 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
19:00  Gemeente gebedsbyeenkoms in gebedskamer. 
 
DINSDAG 7 AUGUSTUS 
11:00  Diens by Stella Londt 
Leefkerk  
 
VRYDAG 10 AUGUSTUS 
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68. 
 

VOLGENDE SONDAG 12 AUGUSTUS 2018  
8:30 Eietydse diens in saal 
10:00 Klassieke diens in kerkgebou     
Op Sondag 19 Augustus vind die gemeente se gesamentlike 
nagmaal om 09:00 in die eietydse diens plaas.  
 
BIELIE LENTE FEES 
Ondersteun asb die Voortrekkers op Donderdag 9 Augustus 
vanaf 09:00-13:00 by die Voortrekkerterrein  
(langs Kraggakamma kerk). 
 
DIE CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD 
Die CMR is 'n nie-winsgewende, welsynsorganisasie wat 
maatskaplike dienste aan kwesbare kinders en hul gesinne 
lewer. 
Die Christelike Maatskaplike Raad in Port Elizabeth het 2 
weke gelede hul 74

ste 
jaarverslag bekend gestel. Die CMR 

bestaan hoofsaaklik uit maatskaplike werksters wat ten doel 
het om  families se lewens te verryk deurdat hulle, as 
maatskaplike werksters, die liefde van Christus in aksie is. Ten 
spyte van ’n jaar waarin hulle subsidie met ’n miljoen rand 
gesny is, dank ons die Here vir die wonderlike werk wat Hy 
steeds deur die CMR doen. Ons het getuienis gehoor van ’n 
jongman en sy gesin wat ondersteuning ontvang vir sy 
dwelmprobleem en van die aanneming van ’n dogter.  ’n 
Skoolhoof het ook getuig oor die groot werk wat die CMR by 
sy skool doen.  
Die CMR is betrokke by gesinsverryking, wetlike 
ingrypingsdienste soos bv pleegsorg, gesinsnasorgdienste, 
kospakkies, ‘n klerestoor ens.  
Ons gemeente het begroot om hierdie jaar R23 500-00 aan 
die CMR oor te betaal. Indien u meer wil weet of as vrywillige 
wil betrokke raak, kontak met die CMR by 041-4843554. 
 
 
 
 



 
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. 

 
Versoek vir klere donasies 
Die VGK Gemeente Seyisi hou aan die einde van Augustus 
hulle basaar. Hulle het gevra vir ou klere wat hulle dan weer 
verkoop op hul basaar. Bring asb jou skenking kerkkantoor 
toe.  
 
MORAWIESE GEMEENTE KOORFEES 
Hierdie fees vind op Sondag 23 September om 14:30 vir 15:00 
in die Veremarksaal plaas. Kaartjies kos R50-00 en is by 
Antonio Lawack beskikbaar. (sel: 060 333 4403) 
 
HUIS 8 BY MTR SMIT  
MTR Smit sê baie dankie vir die geld van die worsverkope, 
asook al die bydraes van die verskillende selgroepe. 
Die yskas is ’n baie groot hulp en word ook baie waardeer. 
 
Ons wil MTR Smit, Huis 8 help om uitgawes te verminder. 
Ons benodig die volgende: 
Smeer margarien, mayonnaise, kaas, eiers, bovril/marmite, 
kaassmeer, polonie en inskroef 60 watt gloeilampies. 
Die produkte kan by die kerkkantoor afgelaai word. 
Kontak Louisa van der Vyver of die kantoor vir meer inligting. 
 
MTR SMIT TEE 
Die Kinderoord MTR Smit hou ’n lekker kuiertee op: 
Datum:  Saterdag 18 Augustus 2018 
Tyd: 09:00 vir 09:30 
Plek: Laerskool Walmer-Wes, William Moffat. 
Koste: R150 per persoon 
Kookdemonstrasie deur Ralph Gottschalk van Pastry Works. 
Professionele dansers van Miranda School of Dance 
Gasspreker:  Barneace Slabbert 
Tee, koffie en sap met heerlike versnaperinge 
Gelukkige trekkings en veiling van pragtige goedere 
Stalletjies: Parfuums, juwele, grimering, tupperware en vele 
meer. 
Kontak Hester by hester@mtrsmit.co.za of skakel 041-
3671103. 
 
NOODSPENS 
Ons noodspens is dolleeg en daar is ‘n groot behoefte aan 
nie-bederfbare kosse.  Baie dankie aan almal wat so getrou 
bydra. 
 
VROUEKAMP 
Vrouekamp: 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. 
Kampgelde kan maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en van. 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes R900pp  
 50% (R300) deposito vir huisies word deur Assegaaitrail 
verlang. 

Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 epos 
gvandermerwe@westeringhigh.co.za of Sonja 0847032992. 
sonja.redpath1@gmail.com 
 
There4-Bedieninge Bemoedigingsreis na Egipte 
Janine Coetzee & Therèse Stapelberg vorm deel 
van ‘n groep van 7 dames wat 27 September na  
Egipte vertrek om gelowiges wat te midde van  
vervolging lewe te gaan bemoedig. As jy  
daagliks per epos gebedsversoeke en terugvoer 
tydens die reis wil ontvang, stuur ‘n epos aan 
Nadia by travel@there4ministries.org of kontak 
haar op 0823360253. Ons benodig weer items vir  
hierdie reis. As jy kan help, laai dit by die kerkkantoor of ons 
kantoor af: 
Gebreide traumapoppies/bere; gehekelde kruisies; 
Bedsokkies; inkleurboeke; kryte; ballonne; springtoue; 
springrekke; A5-grootte materiaal sakkies; sagte lekkergoed 
asook kontant donasies vir dissipelskapopleiding. 
 
PATMOS SE VUURWARM WINTERFEES 
Waar: Westview skool (Mowbraystraat Newtonpark) 
Datum: Donderdag 9 Augustus 2018 (Vrouedag) 
Tyd: 08:30 tot 14:00 
Luister FM sal daar wees om musiek te maak.  Die polisie se 
honde-eenheid doen ‘n vertoning 11 vm en daar is ook 
vintage voertuie wat uitgestal word. 
Verder is daar heerlike tuisgebakte produkte asook ‘n 
vleistafel, koffietuin, vrugte en groentetafel en nog veel 
meer. 
Vir die kinders is daar ‘n treintjierit,” sandart” en  
’n springkasteel. 
 
7 WEKE AAN TAFEL MET JESUS 
In ons eredienste en kleingroepe is ons hierdie kwartaal besig 
met ‘n “7 Weke aan tafel met Jesus” reis.  Ons gaan stilstaan 
(of eerder aansit) by van die tafelverhale in Lukas en 
Handelinge.  Indien jy nog nie deel is van ’n kleingroep nie en 
in hierdie tyd by ’n kleingroep wil inskakel, kontak asb die 
kerkkantoor. 
Boekies is beskikbaar teen R20-00 per boekie. 
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