
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

JAARTEMA VIR 2013 
In Christus is ons lote wat vrugte dra 

ONS KWARTAALTEMA: 
Lote is ’n gemeente wat wys wie God is ... 

 

VOORBIDDING 
Colie Collins, Hawthornelaan 78 is oorlede.  Sy 
begrafnisdiens is Dinsdagoggend 10 uur vanuit die 
gemeente.  Meegevoel aan Cielie en hul kinders en  die 
familie. 
 
Bid asb vir die bewaring van die mense uit ons 
gemeente wat na die Transkei is vir ’n uitreik.  Ook vir 
hul veilige terugreis.  
 
PERSOONLIK 
My  innige en opregte dankie aan MG en Veneto, my 
Bybelstudie maatjies en elke vriendin wat my so gedra 
het deur hul gebede, omgee, liefde, hulp, besoeke en 
oproepe.  Woorde kan dit nie beskryf nie. 
Baie dankie. Duoletta. 
 
VOORSTELLING OUDERLING 
Yvette Erasmus word vandag voorgestel as Ouderling 
Skakeling. 
 
BYBELGENOOTSKAP FIETSRIT 
’n Groep fietsryers bestaande uit 17-18 ryers sal 
weereens op 12 Desember 2013 om 5vm vanaf Port 
Elizabeth Bybelhuis vertrek op ‘n 5 dae fietsrit vir 
Bybelverspreiding tot by die Bybelhuis in Kaapstad.  Die 
oogmerk is dat elke lid van die span in die omgewing 
van R2000.00 sal insamel vir Bybelverspreiding.  As 
daar ’n behoefte bestaan by van die lidmate van ons 
gemeente om ’n bydrae te lewer, sal dit waardeer 
word.  Donasie/skenking kan gedeponeer word in die 
bankrekening van die Bybelgenootskap of kontak 
Johan Pansegrouw by sel: 083 320 5462. 
ABSA bank:  Bybelgenootskap van Suid-Afrika                        
(verwysing – fiets)   Lopende Rekening:  4066696459                       
Takkode:  632005. 
               
 

SONDAG 1 DESEMBER 2013 
 

 09:00     Slegs een oggenddiens in saal. 
 17:30     Event kuier en koffie in saal. 
 18:30     EVENT. 
 19:30     Event kuier verder in saal. 
 
  Spesiale kollekte:  PE Afr Opvoedingsfonds. 
 
  Teebeurt vandag:   Clivia selgroep Tiaan Spies.                 
  Geen teebeurte gedurende die vakansie. 
 

MAANDAG 2 DESEMBER 
09:30    Kerssangdiens KKU. 
19:00    Gebedsbyeenkoms in gebedskamer. 
20:00    Jong volwasse selgroep (Clivia).  Vir navrae  
               kontak  Dirk of  Ds Veneto. 
  
DINSDAG 3 DESEMBER 
11:00     Kerssangdiens Stella Londt. 
19:00     Misfits by Errolrylaan 48 vir hoërskool  
               leerlinge.   Skakel Dirk   (0825698447) 
               of ds Veneto (0834576778). 
 
WOENSDAG 4 DESEMBER 
09:00     Oggendbybelstudie. 
16:00     Damesbybelstudie by Stella Londtrylaan 62.  
               Enigeen is welkom om aan te sluit. 
               Kontak Santjie v Niekerk by 0844570814. 
 
SKOOL SLUIT 4 DESEMBER 2013 EN OPEN 
 15 JANUARIE 2014. 
Ds MG is met verlof gedurende Desember en ds 
Veneto  gedurende Januarie.  Kontak asb die leraars, 
indien hulp benodig word.  
KERKKANTOOR IS GESLUIT TUSSEN KERSFEES EN 
NUWEJAAR.  KANTOORURE SLEGS TUSSEN 09:00 EN 
10:00. 
Daar sal slegs een oggenddiens in die kerk gehou word 
gedurende die vakansie. 
Event gaan aan gedurende die vakansie tot die 22ste 
Desember 2013. 
Dit is die laaste afkondigings vir die jaar.  Volg asb die 
kerkkalender vir dienste ens. 
’n Baie geseënde Kerstyd en Nuwejaar word almal 
toegebid.  
 
GELOFTEDIENS 16 DESEMBER 
Daar sal ‘n Geloftediens gehou word op 16 Desember  
2013 om 09h00 die oggend by Lorraine gemeente. Die 
prediker sal ds Armand Crous wees. 
 
SELGROEPE 
Almal wat belangstel om by ’n selgroep in te skakel, 
kontak met Dirk van der Mescht by sel 0825698447 of 



Willie Botha by sel 0824472173, of ds Veneto by 
0834576778. 
       
GEBED VIR POLISIE 
Enigeen wat by ‘n stadswye gebedsgroep vir die 
polisiemag wil aansluit, kontak asb vir Margita Marx by 
0823374336. 
 
LITURGIESE HULPMIDDELS 
Baie dankie aan diegene wat hulself gewillig verklaar 
het om in te skakel by so ‘n werkgroep.  Ons is egter op 
soek na nog kreatiewe, kunstige mense en na iemand 
wat so ‘n groep sal lei om op eie inisiatief te werk aan 
liturgiese hulpmiddels.  Kontak asb enigeen van die 
predikante of die kerkkantoor. 
 
MUSIEKBEDIENING 
Indien iemand ’n behoefte het aan ’n spesifieke lied 
wat dalk baie lanklaas gesing is of waarvoor u baie lief 
is, kontak asb vir Benji de Lange by 0828995644 of 
mrdelange2010@gmail.com met u versoek. 
 
MEDIA 
Cum boeke hou ’n uitstalling van boeke op 8 
Desember 2013 by die Mediakas.  Bestellings kan 
geplaas word. 
Almal wat nog  boeke by hulle het, moet dit asb teen 8 
Desember terugbesorg, of dit by kerkkantoor inlewer. 
 
“Henri Stap aan” – Lizette Murray 
Indien iemand n eksemplaar van hierdie boek wil 
bekom, Sonja Spies het 8 boekies by haar aan huis. Sy 
sal dit na kerk beskikbaar hê in die maalruimte vir die 
wat daarin sou belangstel. Die koste van die boekie is 
R125. 
 
CD’S LEN VILJOEN 
Len hou jaarliks ’n Kersfunksie vir minderbevoorregte 
blindes en doof blindes.  Hy het 14 jaar gelede, nadat 
die Here hom opdrag gegee het, begin en daar was 40.  
Hierdie jaar is daar meer as 200.  Tydens hierdie 
funksie word hulle getrakteer met lekker eetgoed en 
elkeen kry ’n geskenk (vir baie hul enigste geskenk). 
Die fondse vir hierdie funksie kom 50% vanaf Len se 
bediening en die ander 50% van ’n sakeman.  ’n Bietjie 
meer as vier weke gelede laat hy ons weet hy kan nie 
hierdie jaar bydra nie.  Len spring dadelik aan die werk 
om ’n Kersfees cd met 10 liedjies te laat verskyn 
waaruit hy die sakeman se bydrae wil opmaak.  Nadat 
Len bykans dag en nag gewerk het en deur die genade 
van die Here, verskyn die cd ’n week gelede. 
Ons nader nou gemeentes om ’n paar van hierdie cds 
aan te koop, aangesien hy gou ongeveer 450 moet 
verkoop.  Die cd se prys is R60.  Julle harte was 
wonderlik teenoor Len se bediening en daarom vra ons 
groot asseblief om ons te ondersteun. 
Andre Viljoen  
 

 
 

 

SOMERKERSFEES  deur Danie Matthee 
Datum:  7-8 Desember 2013 
Plek: Port Elizabeth Operahuis 
Tyd:  15:00 en 19:00 
Kaartjies: Westway kafee 041 3650217 
Prys:  R60 volw; R40 kinders 
Kom beleef die vreugde van Kersfees! 
(Ten bate van Die Burger Kersfonds) 
 

 
KOSPAKKIES VIR DESEMBER SKOOLVAKANSIE 
Die Kinderoord MTR Smit benodig asb kruideniersware 
(droë rantsoene) vir die kospakkies van die meer 
behoeftige kinders wat die Desember vakansie na hul 
huise gaan.  Kontant donasies kan ook gegee word. 
Hester van Niekerk  041- 367 1103. 
 
HUIS LOUISA MEYBURGH 
Graag wil ons u hartlik bedank vir die ondersteuning 
gedurende die afgelope jaar.  Baie dankie aan die 
gemeente wat ons ondersteun het met ons 
fondsinsamelings, bydraes, besoeke en bidure 
gedurende die jaar.  Ons waardeer dit opreg en is 
dankbaar om te weet dat ons in die toekoms ook op u 
kan staatmaak.  ‘n Vrede en vreugdevolle Kerstyd word 
u toegebid. 
 

IF YOU LOOK FOR ME AT CHRISTMAS 

You won’t need a special star – 

I’m no longer just in Bethlehem, 

I’m right there where you are. 

You may not be aware of Me 

Amid the celebrations – 

You’ll have to look beyond the stores 

And all the decorations. 

But if you take a moment 

From your list of things to do 

And listen to your heart, you’ll find 

I’m waiting there for you. 

You’re the one I want to be with, 

You’re the reason that I came, 

And you’ll find Me in the stillness 

As I’m whispering your name. 

Love Jesus 
(Ingestuur deur Hester v Niekerk MTR Smit Children’s 
Haven) 
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