
 
 
 
 

 

Kraggakamma Huisgeloof 
vir kleingroepe, families en stiltetyd 

 (21 – 25 Junie 2021) 
 
 

Personalia 
Vertel van die invloed wat jou pa of ‘n vaderfiguur in 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 en vir reën in ons opvangsgebiede. 

Bid ook spesiaal vir vaders. 
 

Gespreksvrae:  
SKRIFLESING:  Joh 5:18-20; 1 Kor 11:1 en 1 Joh 2:6 

TEMA: Hoe lyk jou stap?      
1. Wat staan vir jou uit in die Skrifgedeeltes?  
1.2 Hoe leef ons dit prakties in ons gesinne en geloofsfamilie uit? 

 

2. Hoe lyk die Christus voorbeeld wat ons vir mekaar moet stel sodat ons vir mekaar in die   
woorde van 1 Kor 11:1 kan oproep: “Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van 
Christus volg.” 
 

3. Gesels oor die betekenis van die volgende statistieke: 
As pa ’n Christen is (saam met ma), is die kans 93% dat hul kinders Christene sal wees.  
As net ma ’n Christen is, is die kans 17% dat haar kinders Christene sal wees.        
As nie ma of pa ’n Christen is nie, is die kans 3% dat hul kinders Christene sal wees.  
 

Wanneer ma en pa positiewe betrokke lidmate is, is die kans 80% dat hul kinders 
betrokke lidmate sal wees. Wanneer net pa ‘n positiewe betrokke lidmaat is, is die kans 
70% dat sy kinders betrokke sal wees. Wanneer net ma ‘n positiewe betrokke lidmate is, 
is die kans 30% dat haar kinders betrokke sal wees. Wanneer kinders by kategese 
afgelaai word, is die kans 10% dat hul betrokke lidmate sal wees.   

 

4. Waar het jy al beleef dat ons spreekwoord van die appel wat nie ver van die boom val 
nie, die waarheid is?  
 

5. Christenskap is altyd een geslag weg van verdwyn. Wat is jou rol in die voortbestaan van 
Christenskap sodat die ideaal waarvan ons lees in Ps 145:4-5 ‘n werklikheid sal bly? 
“Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade, 5van die luister, die 
heerlikheid van u majesteit.”  

 



Uitsending 
Kom ons as Christene en veral ons as vaders gaan stel ‘n Christus voorbeeld.  
En as jy dit nog nie gedoen het nie, bid vir jou vader en bederf hom so bietjie.   

 

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 22 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.   
 
EREDIENSTE IN DIE KERKGEBOU  
Ons gaan voort met ons erediens om 09:00. Daar mag nou net 50 persone per erediens in die 
kerkgebou wees.     
Indien jy ’n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om die aanlyn vorm te 
voltooi.  https://forms.gle/p7mpVSBnHeYdRYuZ8.  Ons versoek dat jy die vorm voor Vrydag 12:00 
sal voltooi.  
Jou bespreking verseker jou van ‘n plek in die eredienste.   
Neem asb. kennis dat dit nie ‘n vereiste is om plek te bespreek nie, maar dat persone wat 
bespreek het toegelaat sal word en die wat opdaag net toegelaat word tot ons die getal van 50 
bereik.  
Indien meer as 50 persone die erediens wil bywoon, sal ons oorweeg om weer 2 eredienste te hou.   
 
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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