
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Ps34:19 Die Here is naby die gebrokenes. 
Dolf Claasen is oorlede.  Bid vir Anlie en die familie. 
Harry Oberholzer is oorlede.  Bid vir Jean-Mari en die 
familie. 
Linette Botha is in die hospitaal. 
Rian Viljoen se pa is in die hospitaal. 
*Herlewing. 
*Die Buitengewone Algemene Sinodesitting wat 
hierdie week vergader om weer te besin oor die besluit 
oor selfdegeslag verhoudings. 
 
*Almal wat eksamen skryf. 
 
Tim 2:2 Bid vir die wat regeer en vir almal 
wat gesag uitoefen, sodat ons ’n rustige stil 
lewe kan lei... 
*Bid vir die leiers van ons land. 
*Bid vir herlewing in ons gemeente, stad, land en by 
die universiteite. 
*Bid vir versoening, genade en genesing. 
 
*Ons loof en dank U vir ’n baie geseënde vrouekamp. 
Bid vir elke vrou wat aangeraak is en vra dat die Heilige 
Gees self die na-prediker sal wees. 
 
*Ons smeek om reën vir droogte` geteisterde gebiede. 
 
Gebed vir Vervolgde Kerk 
Ons is nou in ’n tydperk van Internasionale Dae van  
Gebed vir vervolgde Christene.  Ons bid spesiaal vir die 
honderde Eritreane wat in die tronk is vir hulle geloof 
in Jesus Christus.  Baie van hulle word in 
skeepsvraghouers aangehou.  Hierdie houers het een 
ventilasiegaatjie en hulle word tot oorlopens toe met 
Christene gevul.  Bedags is dit ontsaglik warm en saans 
is dit weer yskoud.   
Here wees ons boeties en sussies in Eritrea genadig.  
Kyk hierdie video om saam te bid vir gelowiges in 
Eritrea. http://there4ministries.org/get-
involved/pray.htm. 
 
 

SONDAG 6 NOVEMBER 2016 
09:00   Gesamentlike Nagmaal in kerkgebou 
Geen kategese             
Dankoffer by die deure is vir Wêreldsending 
Geen hartklop  
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
Geen teebeurt vandag agv nagmaal  
Van 11:30 af is ons gemeente bring en braai 
Bring net jou eie vleis, eetgerei en drinkgoed saam. 
Almal is welkom om te kom saamkuier. 
Die koor oefen vandag om 17:00 by die kerk vir die 
Kerssangdiens  op 20 November 2016.   

 

MAANDAG 7 NOVEMBER 2016 
09:30    Biduur KKU. 
12:45 Gemeentebiduur in gebedskamer. 
19:00    Gebedsgeleentheid in gebedskamer. 

 
DINSDAG 8 NOVEMBER 2016  
11:00  Diens Stella Londt. 
19:00  Leef@kerk.  
        
SONDAG 13 NOVEMBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse dienste. 
          
ViA  AFSLUITING 
Hou solank Maandagaand 21 November 2016 oop! 
Kry intussen jul padkos en reisverhale reg vir die aand. 
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die tiendemaand dankoffer beloop tans R66 903.00. 
Dankie vir elkeen se dankbaarheidsbydrae.  U kan 
steeds u bydrae in die dankoffersakkie by die 
kerkkantoor of elektronies maak. 
 
NUWE INTREKKERS 

Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op 
die groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of 
saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, 
laat weet asseblief die kerkkantoor. 
 
HUISBESOEK 
Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in of skakel direk met die leraars. 
(Hul kontakbesonderhede is op die kerkalmanak.) 
 
DATA BY EIETYDSE DIENS 
Ons is opsoek na persone wat kan help met die data 
tydens  die eietydse dienste in die saal.   
Kontak asseblief Frans Krause by 083 452 6396. 
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DAMESTEE  
Wilandi is nie net ’n koekedoor, 
maar sy kan ook met brode toor! 
12 November:  10:00 se funksie is ’n fondsinsamelings 
inisiatief om Niekie (van die kerkkantoor) te help om in 
2017 saam met There4-Bedieninge, dames in Irak te 
gaan bemoedig. 
Kaartjies kos R50 en is by die kerkkantoor beskikbaar.  
Kontak Niekie (082 561 8747/ 
loosthuizen@absamail.co.za) vir meer inligting. 
 
Verlore Bybels – Hier is ’n hele paar Bybels wat met 
verloop van tyd in die kerk agtergebly het en nooit 
gehaal is nie.  Kontak asb die kerkkantoor.  

 
JEUG 
Het jy dalk ’n passie vir die jeug van ons gemeente? 
Hier is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak: 

1. Ons benodig kategete wat Sondae die kategese 
kan aanbied (gr 1-gr 10). 

2. Ons benodig persone wat Sondae gedurende 
die diens kleuterkerk kan aanbied (3-6 jariges). 

3. Ons benodig persone wat bereid is om Sondae 
gedurende die diens kinderkerk kan aanbied  

       (gr 1- gr 6). 
Kontak vir Deon Els of die kerkkantoor vir meer 
inligting. 

 
ACVV HUIS GENOT ALGOAPARK 
Die volgende pos is beskikbaar by Huis Genot: 
Voedseldienste Toesighouer. 
Pos is onmiddelik beskikbaar. 
Skakel 041-4524144. 
 
’N PAAR INTERESSANTE FEITE  
In die verslag van die Bybelgenootskap wat op die 
Sinode gedien het, sien ek die volgende  
raak: Kraggakamma was verlede jaar die 9de grootste 
NG gemeente in die Oos-Kaap.  Ons bydrae per 
belydende lidmaat was die 6de beste (R71-53) In totaal 
was ons bydrae aan die Bybelgenootskap verreweg die 
beste in die Oos-Kaap.(R75  748) Die Here seën ons om 
tot seën te wees.  
 
LORRAINE HARTKLOP VROUE 
Kom geniet ‘n heerlike kuier by Kerslig! 
Maandag 14 November om 19h00 
Koste R20 pp – Verversings ingesluit 
Kaartjies te koop by kerkkantoor (041 3672284) 
 
STUDENTEKAMP 17-20 JANUARIE 2017 

Dit vind plaas by Sumcay  
Koste is R800 
Info en inskrywings: 
ngkerksomerstrand.co.za/studentekamp 

 

 
 

 

Kleinskool Inisiatief: Op Saterdag 15 Oktober 
het die groot vryval plaasgevind!  

3 persone, nl Elizma Harmse, Retha Smit en 
Therese Stapelberg het die afgelope week R12 500 
aan Kleinskool Inisiatief oorhandig. Dankie 
julle!! 

 

KAMMALAND VAKANSIESORG 

Angelique Schnetler het die skooltjie gekoop en het 
vanaf 1 November 2016 die kontrak oorgeneem.  Sy sal 
in Desember 2016 ook vakansiesorg aanbied tot en 
met  15 Desember 2016. Die tye wat sy sal oop wees is 
van 07:30 tot 16:30.   
Laerskool kinders is ook welkom. 
Kontak haar indien jy jou kind wil inskryf (084 625 
9139). 
 
MTR SMIT KINDEROORD 
U EN U GESIN WORD VRIENDELIK UITGENOOI NA DIE 
JAARLIKSE KERSBOOM GESELLIGHEID. 

DATUM:  Vrydag 18 November 2016  
TYD: 17:45 vir 18:00 
PLEK:  Saal MTR Smit 
DRAG: Semi-formeel 
Antwoord asb voor 16 November 2016.  
Elmarie:  041 -367 1103 epos: elmarie@mtrsmit.co.za. 
 
DIE AFGELOPE WEEK SE OOS-KAAP SINODESITTING 
Die Oos-Kaap Sinodesitting is afgehandel. Vir my was 
dit ’n goeie ervaring. Nie almal stem saam met alles 
wat besluit is nie. Een ding staan egter soos ’n paar bo 
water. As kinders van die Here het ons, saamgebind 
deur die liefde van die Here biddend en met ons Bybels 
oop, onder leiding van die Heilige Gees saam geworstel 
en gesoek na die wil van die Here. En hierdie proses sal 
voortgaan tot ons Here weer kom.  
 
Een roeping wat soos ’n refrein telkens tydens die loop 
van ons sitting bevestig is, is dat ons oor grense meer 
geloofsgemeenskappe sal moet skep. Anders gaan 
gemeentes sterf. Ons kan nie net as gemeente 
saamkuier nie. Ons is ’n kerk wat Christus volg in sy 
beweging na die wêreld.   
 
Die Sinode is niks minder en niks meer as gemeentes 
saam opweg nie. Ons as gemeente is die primêre 
gestalte van kerkwees. “Die plaaslike gemeente (almal 
van ons)  is die hoop vir die wêreld.” (Bill Hybels).  
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