
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

VOORBIDDING 
Pieter Bosch van Karisma 12 is oorlede.   Sy begrafnis is 
Woensdag 11.30. Meegevoel aan die familie. 
Niekie Oosthuizen se swaer is oorlede.  Bid vir die familie. 
Lenie Fourie sterk tuis aan. 
Margita Marx se heupvervanging het goed afgeloop.  Bid vir 
haar herstel. 
Bid vir alle eensames in ons gemeente en mense wat 
geliefdes aan die dood afgestaan het. 
 
*Gerrit Coetzee besoek die Ooste hierdie maand om 
dissipelskap aan te bied aan kerkleiers en kerke te plant.  Hy 
is deel van ’n span.  Bid vir hul veiligheid. 
 
*#Imaginge kamp 
Bid asb dat volwassenes/jeugleiers in kerke, skole en 
organisasies werk sal maak om hul kinders opgewonde te kry. 
Bid vir die leiers/bestuurskomitee vir insig en wysheid. 
 
*Ons dank U vir die reën wat landwyd geval het, vir 
droogtes wat gebreek is.  Bid waar daar nog groot nood is. 
 
*Bid saam met die res van die land om vrede vir Suid-Afrika.  
Bid teen geweld, moorde, korrupsie en ’n gees van bitterheid 
en moedelossheid. 
Matt 5:9 “Geseënd is die vredemakers.” 
Angus Buchan lei op April 2017 van 14:00-17:00 ’n 
gebedsgeleentheid vir “Vrede vir Suid-Afrika” 
 
*Wêreldbiddag vir vroue – 2 Maart 
Tema:  “God se genade is ook vir jou”. 
Ons het by die Spar parkeerarea oorkant die bushalte ’n 
woord van bemoediging met mense gedeel.  Bid dat hierdie 
saadjies wat gesaai is, sal opkom en vrug dra. 
 
*Vervolgde kerk 
Ons bid vandag vir belangrike byeenkomste wat vanaf 8-15 
Maart gaan plaasvind in Indië en Bangladesj.  Bybelse model 
van kerkplanting en vermenigvuldiging gaan aan verskeie 
geestelike leiers voorgehou word, sodat daar in ’n bestek van 
3 jaar, as die Here wil, ongeveer 400 nuwe kerke in elke land 
geplant sal word. 
Bid dat die Here elke leier by die naam sal roep en dat Sy 
koninkryk in die twee lande uitgebrei sal word. 
Bid ook vir Gerrit Coetzee van There4 ministries wat by 

hierdie geleenthede betrokke sal wees.  Hy sal ook ’n derde 

land vir 3 dae besoek.  Ons kan die naam weens 
sekuriteitsredes nie noem nie. 

SONDAG 5 MAART 2017 
09:00  Klassieke en eietydse diens.   
1ste Lydenssondag 
Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 
10:15  Kategese 
 
Dankoffer by die deure:  Sinodaal Hulp aan gemeentes 
 
Teebeurt vandag:  Azalea en Aalwyne selle 
Teebeurt 12 Maart:  Myra Schmidt Bybelstudiegroep 

 

Vandag vier ons Kraggakamma se 44ste verjaardag 
Ons is innig dankbaar vir U genade, liefde en troos deur 
al die jare.  Deur moeilike tye het U ons deurgedra en in 
blydskap was U daar.  Ons vestig ons hoop vir die 
toekoms net op U. 
Lei ons duidelik dat ons sal onderskei wat U wil is.   
Aan U kom toe al die lof en eer. 
Ps111:1” Met my hele hart wil ek die Here loof 
– in die samekoms van die opregtes in die 
gemeente.” 
 
MAANDAG 6 MAART 
09:30  Nagmaal KKU. 

12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid.Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
19:00  Gebedsgeleentheid vir almal in die gebedskamer. 
 
 DINSDAG 7 MAART 
11:00  Nagmaal Stella Londt. 

19:00  Leef@Kerk.   
 
WOENSDAG 8 MAART 
10:00  Nagmaal CP Bradfield. 
 
VRUGTEFEES 
Die Bybelgenootskap se vrugtemark vind op Saterdag 
11 Maart vanaf 7.30 by die Bybelhuis in  
Cotswoldlaan 31, plaas. 
 
FONTEINVRIENDE  VRUGTEFEES 
Onthou asb vrugtefees, Vrydag 10 Maart om 09:30 in 
Kraggakamma kerksaal, aangebied deur CMR vir seniors 
regoor die stad.  Onthou jou R5 en lepel! 
Ongelukkig slegs vir persone wat reeds hul naam 
ingegee het. 
 
Ons besoek Sherwoodtak, Sheridene op Donderdag 16 
Maart om 09:30.  Ons moet ons getalle deurgee, so 
kontak ons asb as iemand jou nog nie gebel het nie, of 
as jy ‘n nuwe lid is. 
Indien jy vervoer nodig het: 
Kontak:  Jan Schnetler:  041- 365 3344 
                Elna Thiart:      041 -360 2225 
Kraggakamma bied die program aan, so kom kyk hoe 
skop ons hoog! 



SONDAG 12 MAART 
09:00  Klassieke en eietydse diens, kleuterkerk , geen 
kategese as gevolg van kategese piekniek. 
Richard Verryne se besoek aan die gemeente is 
uitgestel tot ’n later datum. 
11:00  Kategese piekniek. 
 
LYDENSTYD PROJEK 
As kerk van die Here begin ons vandag met 7 
lydensweke oppad na Paastyd. 
Dit is ‘n wonderlike tyd waarin ons mekaar oproep om 
vir 40 dae iets waarvan jy hou op te gee (koffie, 
lekkernye, sosiale media) en meer tyd by God te 
spandeer.  
Maar kom ons gee nie net iets op nie, kom ons doen 
ook iets. Ons versoek mense om in die 40 dae van 
lydenstyd iets aan iemand in nood te skenk. Dit kan kos 
en klere, huishoudelike items, badkamerbenodighede 
ens wees. In die voorportaal is winkelsakkies met ‘n 
behoeftelysie om te gebruik.  
Moedig mekaar aan en bring asb alles na die 
kerkkantoor toe. 
Ons gemeente ondersteun tans behoeftige mense by PE 
Noord gemeente , MTR Smit Kinderhuis, Kleinskool, 
Vistarus, Place of Hope, om maar ‘n paar plekke te 
noem. Op die afkondigings verskyn ook die behoeftes 
van hulle wat gaan uitreik na Irak.  
God seën vir ons om ander te seën. 
 
UITREIK NA LOUISA MEYBURGH TEHUIS  
Ons nooi almal uit om eerskomende Dinsdag, 7 Maart 
2017 om 09:30 by die Tehuis te kom saam kuier. 
Rudolph Britz gaan die musiek en vermaak verskaf. Die 
inwoners sien gewoonlik baie uit na sulke geleenthede 
wat eenkeer n kwartaal plaasvind. Enige navrae kan aan 
Ansie Vorster (041 3792169) of Marlene Postma (041 
3605243) gerig word. 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die 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. 
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
GEESTELIKE GROEI 
Die Geestelike Groei byeenkomste vir dames, 
aangebied deur Janine Coetzee, beoog om 9 Mei 2017 
te begin. 
Dit sal elke Dinsdagoggend tussen 9:00 en 10:00 vm en 
Woensdagaand tussen 19:00 en 20:00 plaasvind. 
Kontak  asseblief die kerkkantoor indien jy belangstel 
om dit by te woon. 
 

NOODOPROEP VIR PE NOORD 
Daar is ’n  GROOT behoefte aan klere, veral kinderklere 
en skoene. 
Enige huishoudelike items, asook beddegoed en 
gordyne word benodig. 
Lewer asseblief af by kerkkantoor. 
Dringend asseblief!!! 
 
There4-Bedieninge se reis van bemoediging na Irak: 
Janine en 5 ander dames vertrek 20 April na Irak om 
Christene wat voor ISIS gevlug het te bemoedig en saam 
met die dames kreatiewe werkswinkels aan te bied. 
Hulle benodig die volgende items wat by die 
kerkkantoor afgelewer kan word: Ballonne, tennisballe, 
springtoue, rekke vir rekspring, kryte, sagte lekkers, 
koekkleursel, wit kerse, verfkwassies, Trinco teestringe, 
skêre, los kraletjies, filter koffie en handeroom. As jy 
eerder ‘n finasiële bydrae wil maak, betaal dit in die 
kerk se rekening met Irak as verwysing. 
 
MAART MALLIGHEID-KONSERT 
Onthou die Maart-malligheid konsert op 24 Maart 
2017.  Bespreek ‘n tafel en bring jou eie 
piekniekmandjie saam.  Marelize Marx sal as 
gaskunstenaar optree.  Kaartjies is R60 per volwassene 
en R30 per kind.  Skakel Margita Marx (082 337 4336) 
Elizma Harmse (083 940 5617) of Heila van der Merwe 
(041 360 1688). 
Al die inkomste gaan aan Kleinskool Inisiatief. 
 
GESPREK OOR DIE TOEKOMS VAN ONS EREDIENSTE 
Op Maandagaand 13 Maart om 18:00 word ‘n gesprek 
oor die toekoms van ons eredienste in die gebedskamer 
gehou. Ons nooi  almal uit om die vergadering by te 
woon en ‘n bydrae te lewer. Kontak asb die kerkkantoor 
indien u die vergadering gaan bywoon sodat hulle  vir u 
vooraf met die nodige inligting kan voorsien.   

 
OM GOD SE LIEFDE SIGBAAR TE MAAK IN DIE MIDDE-
OOSTE EN NOORD-AFRIKA 
Lorriane gemeente nooi ons om op Dinsdag 14 Maart 
om 19h00 ‘n geleentheid by hulle by te woon wat vir 
ons almal sal inspireer. Dit is ‘n persoonlike getuienis 
oor die hoop wat by die gelowiges in die midde-Ooste 
leef. 
 
QUARRYDAG GRASVOĖLKOP NG KERK 21 MAART 
Verskeidenheid STALLLETJIES, PRETDRAF 
Kom geniet die rustigheid van die natuur  
Kom koop iets te ete en hou piekniek in die Quarry 
Kontak Zelda 072 434 2032 / 041 364 1535. 
 


