
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (14 – 18 Junie 2021) 
 
 

Personalia 
Vertel van ‘n invloed wat ‘n kind al op jou lewe gehad het?   
 

Gebed, Lof en Aanbidding 
Gee vir elkeen geleentheid om te sê waarvoor julle vir hom/haar kan bid. Bid saam.  

Bid vir Ds Du Toit Wessels wat die beroep aanvaar het, vir ons Anniebrand Vuurfees, met 

Vleisss ja en vir reën in ons opvangsgebiede. Bid ook spesiaal vir ons jongmense. 
 

Gespreksvrae:  
SKRIFLESING:  Mark 10:13-16 

TEMA: Glo soos ’n kind.      
1. Wat leer ons by Jesus oor die belangrikheid van kinders? Hoe kan ons dit prakties in ons 

gesinne en gemeenskap toepas? 
 

2. Om te glo soos ‘n kind is om klein te wees. Wat leer julle van klein-wees in die volgende 
verse: Luk 18:9-14; Joh 3:26-30 en die volgende uittreksel uit Gal 2:19b-20a: “ek is saam 
met Christus gekruisig, 20en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my 
lewe.”? 
 

3. Om te glo soos ‘n kind is om afhanklik te wees. Kry jy dit reg om 100% afhanklik van die 
Here te leef of probeer jy nog op jou eie om die wêreld te verander? 
 

4. Wat leer ons van afhanklikheid in Matt 6:31-33? 
 

5. Om te glo soos ‘n kind is om die Here te vertrou. Gesels oor wat die die volgende 
uittreksel uit ons doopformulier vir jou beteken: “Al verstaan die kinders nog nie die 
doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouens dit 
beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief 
in hulle verlossing neem.”   
 

6. Bespreek die volgende stelling: “’n Ander evangelie het ontstaan as die van Jesus asook 
‘n ander kerk as syne as die kinders van Hom weggehou word en die Christendom slegs ‘n 
saak vir manne gemaak word.” 
    

7. Wat vat jy saam uit hierdie Skrifgedeelte en gesprek? 
 

Uitsending 
Hoe sou jy anders geleef het as jy geglo het soos ‘n kind? Gaan leef so!  



 

Info blad 
 

Alle aankondigings verskyn op die Kommunikamma, wat ook op ons webblad beskikbaar is. 
Ons vestig julle aandag net weer op die volgende belangrike sake: 
 
Dinsdag 15 Junie 
Voedselhulp aan PE-Noord  
Ons help weekliks ongeveer 30 gesinne met kospakkies en ander benodighede. Dankie vir elkeen se 
ondersteuning.  
Behalwe vir die skenkings van kos en klere ontvang, is reeds meer as R210 000 gebruik om kos aan 
te koop. Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik 
vir PE Noord. 
Skenkings kan hierdie week op Dinsdag by Piet en Sonja Spies (Cassialaan 82) afgelaai word. U kan 
meer inligting op ons webblad kry of vir Sonja Spies (084 516 4925) kontak.   
 
Woensdag 16 Junie 
9:00 – 12:00 Die Anniebrand Vuurfees, met Vleisss ja, waar ons fees “vuur” soos net Kraggakamma 
kan. 
Kom ondersteun hierdie fees wat gehou word as deel van ons fondsinsamelingspogings.  Op die 
spyskaart is Spitkoeke (Hoender R40.00, Lam R60.00, Vark R50.00); Chicken Deluxe(R50.00); 
Sosatierolle(R30.00); Kerrie en Rys(35.00); Vars Vleis; Biltong; Droëwors; Vars Groente en Vrugte; 
Pannekoek(R6.00) en Koffie. 
Skakel gerus in op Luister FM wat vanaf die kerkperseel sal uitsaai op 16 Junie. 
Bestellings kan aanlyn (https://thanditechsolutions.co.za/ocart2/) of via Whatsapp (082 561 8747) 
gedoen word. 
Die GROOT Kermis skuif D.V. na 27 of 29 Oktober. 
 
Sondag 20 Junie  
VADERSDAG 
09:00 EREDIENS 
10:00 KATEGESE 
Kategese by die kerkgebou vir graad 7 - 11. Covid protokol is in plek en ons sal alles in ons vermoë 
doen om die jongmense veilig te hou.  Graad 1 - 6 kategese vind by ouerhuise plaas. 
 
Maandag 21 Junie – Saterdag 26 Junie 
Die NMB Familiemark word in ons kerksaal gehou.  Kom besigtig die mark in die week van 9:00 tot 
17:00 en Saterdag van 09:00 tot 15:00.  ‘n Teetuin met heerlike koffie en eetgoed sal ook daagliks 
oop wees. 
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