
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (5 – 10 Julie 2020) 
 
 

Verwelkom mekaar in ’n veilige spasie 
Verwelkom mekaar vanuit ’n plek van dankbaarheid. Help mekaar met ’n vers, gebed of 

getuienis om in verwondering te kom van God se getrouheid, liefde en hoop.  

 

Gebed 
Spandeer so paar oomblikke in die Psalms. Vind twee Psalms wat verteenwoordigend is van 

hoe julle as kleingroep of familie voel. Laat twee mense die Psalms as gebede vir julle lees. 

Herhaal die twee gebede in jou weeklikse stiltetyd vir ’n week. Volgende week kan julle met 

mekaar deel hoe hierdie gebed jou tot nuwe insig gebring het.    

 

Lof en aanbidding 
Vat so paar oomblikke en sê vir mekaar dankie vir die liefde, gebede en ondersteuning wat jy 

van iemand in die groep ontvang het oor die loop van julle verhouding. As julle ’n gesin is 

neem genoeg tyd. As daar ’n Whatsapp of beskuit is wat iemand kom aflaai het – sê dankie - 

dat God sigbaar word tussen julle.  
 

GESPREKSVRAE:  

Skriflesing: Lees saam die Message vertaling – Psalm 119:17-24   
 

 

1. Die Griekse woord vir “reëls” is “trellis”. ’n Trellis verwys na die houtstruktuur wat ’n 

rankplant of wingerd help om van die grond af te groei. ’n Geloof-plan kan vergelyk word 

met ’n trellis wat ons help om te groei. Deel met mekaar jou groei-plan vir die lewe. Het 

jy ’n plan? Is dit regtig nodig?  

 

2. Die boek van Daniël vertel van ’n jong Daniël wat ’n onsekere nuwe normaal oorleef het. 

Inteendeel, hy het God sigbaar gemaak in ’n onsekere nuwe wêreld. Hy werk met ’n plan. 

Ons lees dat hy gesond eet. Hy bid daagliks. Hy reflekteer. Hy hou ’n sterk band met sy 

vriende. Daniël se plan help hom om in die middelpunt van sy lewe te hou. Gesels oor die 

waarde van geloof gewoontes en dissiplines.  

 

3. In ons weeklikse boodskap het ons gesels oor 12 areas van potensiale groei. Die areas is 

kortliks ook bespreek. Die gedagte is dat ons so bietjie in die spieël kyk om te sien waar 

ons moontlike verbeteringe kan aanbring. Elkeen se plan en roeping lyk anders maar ons 

deel een doel. Deel met mekaar die drie areas waar jy voel jy aan kan verbeter.   

1. Lees jou Bybel 



2. Stilte en afsondering 

3. Oggend, Middag en Aand gebed 

4. Bestudeer jou Bybel – bly ’n lewenslange student 

5. Gebruik die geskenk van die Sabbat 

6. Vind Eenvoud 

7. Werk hard, Speel harder 

8. Vind jou plek deur te dien 

9. Fisiese Gesondheid  

10. Let op die stand van jou Familie verhoudinge 

11. Sorg vir jou geloofsgemeenskap 

12. Groei in God se liefde vir jou 

 

4. Om jouself aan ’n plan vir groei te verbind behoort nie nog iets op jou program wees nie. 

Dit is nie ’n las op jou skouers nie. Dis ’n aanpassing van wie jy is en wat vir jou belangrik 

is. Dis ’n totale transformasie van jou persoonlike denke rondom wat waarlik belangrik is. 

Staan stil by die vraag – Wat is waarlik van waarde en wat is nie? Hoe kan ons mekaar 

hiermee help?     
 

 

5. Gebed 
Dank die Here vir sy liefde en genade. Vra vir Hom ons ons nog meer gehoorsaam te maak 
aan sy belangrikste taak vir elkeen van ons.  
 

Info blad 
 

Vrydag 10 Julie  
MANNEGROEP  
05:30-06:30 Mannegroep op Zoom. Besonderhede sal op die Kraggakamma Manne Wattsapp groep 
uitgestuur word. As jy nog nie op die groep is nie en wil inskakel, kontak met Elandre Bosch by sel: 
084 812 4645. Alle manne welkom om te kom saamkuier.  
VERJAARSDAE  
Ons wens die volgende lidmate 
geluk met hulle verjaarsdae:  
5 Julie  

 
 
Christine Bosch, Benji Erasmus, 
Bebs Jooste en Elsa Roets  

6 Julie  Christine Brits en Helena Roos  
7 Julie  Robert Capes, Gert Oosthuizen, 

Martie Steenkamp,  
André van Heerden, Trevor 
Oosthuizen en Brendon Wright  

8 Julie  Alette Aylward en Yvette 
Geldenhuys  

9 Julie  Arno Crouse, Waldo Crouse, 
Ischke Kotze, Zalita le Roux, Edgar 
Niit, Kattie Swart en Willie van der 
Merwe  



11 Julie  Sampie Nieuwoudt, Theo van der 
Merwe en Ruan van Onselen  

 
DIGITALE SPAN  
Daar is geen twyfel dat die digitale bediening gekom het om te bly nie.  
Is daar iemand wat op hierdie diensgroep wil help? Kontak asb vir Niekie.  
 
SPANNE WANNEER EREDIENSTE HEROPEN  
Wanneer eredienste hervat, benodig ons ten minste twee spanne in die gemeente - een vir die 
ontsmetting van die gebou en een vir die verwelkoming van lidmate en bestuur van toegang tot die 
erediens ("screening").  
Mense wat hier wil dien, kan ook met Niekie skakel.  
 
HULP AAN PE-NOORD  
Ons ondersteun NG Kerk PE Noord in hul bediening om voedsel te voorsien aan 278 gesinne wat 

broodgebrek ly. Dankie vir almal wat reeds kos of kontant geskenk het. Daar is ‘n mooi klomp kos 

geskenk en, teen Woensdag 1 Julie is reeds R 75 050 inbetaal. Ons wil PE Noord bly ondersteun. Ons 

probeer so 30 gesinne per week help. Skenkings kan elke Dinsdag by Piet en Sonja Spies 

(Cassiarylaan 82) en tussen 17:00-19:00 by Ds MG (Asterlaan 16) afgelaai word. U kan ook inligting 

op ons webblad kry. Kontant donasies kan in die kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. 

duidelik vir PE Noord. Vir meer inligting, kontak Sonja Spies by 084 516 4925. 

DANKOFFER  
Die eerste 4 maande van ons nuwe finansiële jaar is verby en ons kon ons noodsaaklikste uitgawes 
betaal. Baie dankie vir elkeen se dankbaarheidsbydrae. Ons het erediensdankoffers en nou ook vir 
eers die kermis as groot bron van inkomste verloor. Ons versoek u om steeds die Here met u 
finansiële offer van dankbaarheid te bly dien.  
 
Die dankoffers kan direk in die kerk se bankrekening inbetaal word of deur middel van Snapscan 
betaal word.  
 
Die kerk se bankbesonderhede is:  
NG Kraggakamma  
Absa Tjekrek 1400590091  
Takkode 632005  
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