
DIE KOMMUNIKAMMA  
Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Veneto, Francisca, Louis en Matthys. 
Dank die Here vir moeders. 
Dank die Here vir die verkiesing wat grootliks glad 
verloop het. 
Duoletta van der Merwe, Stella Londt 90 sukkel baie 
met haar gesondheid. 
Deon du Preez, Glenelgweg 14 het ’n groot operasie 
ondergaan. 
Lynette Botha, Abeliasingel 29  gaan vir behandeling. 
André le Roux, Gazanialaan 44 het ’n operasie 
ondergaan. 
Annatjie Vivier, Jasonstraat 10 se suster is oorlede. 
Doré Grobler, Jasmynlaan 16  se pa is oorlede. 
Meegevoel aan die families. 
 
VENETO en FRANCISCA  
Namens die gemeente wil ons vir julle baie dankie sê 
vir die afgelope 12 jaar wat julle as leraarspaar in die 
gemeente betrokke was.   
Baie dankie vir die voorbeeld van omgee en 
diensbaarheid wat julle gestel het. 
Veneto, vanuit die kantoor, baie dankie vir jou insette 
en hulp.  
Ons gaan julle mis, maar glo dat daar vir julle as gesin 
’n  baie opwindende tyd met nuwe uitdagings voorlê. 
 
 
BESLUIT VAN KERKRAADSVERGADERING GEHOU OP 
WOENSDAG 23 APRIL 2014 
Die kerkraad neem kennis van Human Hearts Ministry 
se roeping om ’n bediening aan buite-kerklikes te 
begin.   Oor hoe hierdie bediening gaan lyk, is daar tans 
nog nie duidelikheid nie. 
Ons versoek die gemeente om saam te bid en te soek 
na die Here se leiding in hierdie proses. 
 
 
 

SONDAG 11 MEI 2014  
    09:00     Slegs een diens in kerk. 
                       KLEUTERKERK:  Daar is vanoggend 
                       kleuterkerk in die Voortrekkersaal. 
       17:30     Event kuier en koffie in saal. 
       18:00     EVENT. Daar is ook ’n Event vir kinders tot  
                      graad 7 in die konsistorie.  
       19:00     Event kuier verder in saal.    
 
      Kooroefening begin 11 Mei 2014. 
 
       Spesiale dankoffer:   Getuienisaksie 
 
      Vlg teebeurt 18 Mei:  Elizma Harmse Bybelstudie  
 

 
MTR SMIT KINDEROORD 
MTR Smit hou op  17 Mei ‘n  groot kermis. Ons 
gemeente huis nr 8,  is verantwoordelik vir die  
poedingtafel. Ons soek asb enige bydraes, poedings, 
jellie, geblikte vrugte, vla, 2 liter roomysbakke, asook 
hulp op die dag van die kermis. Baie dankie aan 
gemeentelede wat altyd bereid is om te help - kinders 
waardeer dit baie! Dankie julle. 
 Linda Rossouw 041 360 4580. 
 
SONDAG 18 MEI 
Die twee oggenddienste en kategese sal soos normaal 
plaasvind. 
 
 
BYBELSKOOL 
Navrae:  Roenel van Rooyen (041 360 0665). 

 
HUIS LOUISA MEYBURGH 
Die tehuis benodig weer die volgende noodsaaklike 
benodigdhede en dit sal waardeer word indien enige 
bydraes, hetsy kontant of die produkte, by die 
kerkkantoor ingehandig kan word.  Enige toiletware, 
seep, haarsproei, handeroom,  poeier, skeermesse, 
pleisters, verbande. 
 
 
PE NOORD 
Ons het ‘n groot behoefte aan skoene (veral 
kinderskoene) en warm klere vir die komende winter.   
Baie dankie vir die klere wat ons reeds ontvang – dit 
help verskriklik baie. 
Groete 
Germa Marais PE Noord 
 
 
 
 
 
 
 



Ons benodig vir avontuurweek gedurende die 

Junie vakansie die volgende: 
 
*  leë  2 ℓ roomysbakke,   
            1 kg  jogurthouers,  
            2 ℓ plastiek koeldrankbottels, 
            skoen- en ander bokse, 
            HTH-emmers 
*   bubble wrap 
*   polistereen vir die bou van  props 
 *  pool noodles                                   
Marianne Friend  082 782 9084 
 
NG KERK LORRAINE  Vrouediens bied op Maandag 12 
Mei aan “Driveway Divatjie”  deur Annelise Wiid. 
Tyd:  19:00 
Koste:  R30 pp 
Sop en broodjie ingesluit. 
Ons versoek gaste om asb ‘n nie-bederfbare produk te 
bring. 
Kaartjies te koop by Hannalize, Lorraine kerkkantoor 
(041 367 2284). 
Koop asb jou kaartjie voor 10 Mei. 
 
VERLORE BYBELS 
Die kerkkantoor het heelwat Bybels wat van tyd tot tyd  
in die kerkkompleks  agterbly.   Kontak asb die kantoor.   
 
COMMUNITAS GEMEENTEVRAELYSTE 
Hierdie vraelyste is ‘n metingsinstrument van elke  
lidmaat se ervarings en verwagtings van die gemeente.  
Die doel daarvan is ook om ter wille van die pad 
vorentoe ‘n prentjie te kry van u behoeftes en die 
uitdagings en geleenthede in die gemeente.  Elke 
belydende lidmaat moet asb ‘n vorm invul. Vraelyste 
moet voor of op Vrydag 23 Mei 2014 terug wees.  U 
kan dit kerkkantoor toe bring, vir u dienswerker gee of 
in die houers in die voorportaal plaas. 
 
KERMISLYSTE 
Die kermislyste en die boekie met  kaartjies moet 
asseblief terug wees voor of op 23 Mei 2014. 
 
Speletjies 
Ons is opsoek na pryse vir die speletjies by die basaar.  
Enigiets van R1.00 tot miljoen is welkom. 
Kontak met PC van Rooyen by sel 084 9606 289. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERMIS!!! 

Vrydagaand 20 Junie om 18.30 vir 19.00 word ‘n 
LOFPRYSINGS en AANBIDDINGS diens ( Praise and 
Worship) in die tent as deel van die KERMIS gehou. 
Almal word uitgenooi om hierin te kom deel. Vir meer 
inligting kontak asb vir Frans Krause 
(Frans.Krause@psg.co.za) of Maritia Stroebel 
(0836526917). 
 
EN SO VAN DIE TENT GEPRAAT.Ons beplan om weer 
die “stretch Tent” vir die duur van die kermis in die 
vierkant te span. Hierdie tent gaan weereens bydra tot 
‘n feestelike, intieme, gemeensame en gesellige 
atmosfeer.  
Almal wat verlede jaar daar was, kan saampraat: dit 
het ‘n groot verskil gemaak! Ons beplan om - soos 
verlede jaar - tafels onder die tent te pak waar die 
mense lekker kan ontspan terwyl hulle musiek luister, 
iets te ete geniet, lekker kuier of al drie! Die ‘stretch 
tent’ is magic; soos die kinders sal sê. Dit is vir ons 
belangrik dat daar ‘n beskutte plek is waar almal kan 
saamkuier - dit bevorder sommer terselfdertyd 
eenheid in die gemeente.  
Werner het reeds die verskaffer van die “Stretch Tent” 
gekontak en die tent is klaar vir ons bespreek. Die 
kostes gaan min of meer dieselfde as verlede jaar 
wees. Ons kyk na so R10 000. Alle donasies meer as dit, 
gaan gebruik word om die ander tafels of stalletjies te 
seën en te help met die aankoop van produkte. 
Soos verlede jaar, sou ons graag wou hê dat 20 
individue elk R500 bydra, maar besef dat dit nie vir 
almal moontlik is nie. ENIGE bedrag  is  dus welkom. 
Indien jy meer wil of kan gee, is jy natuurlik baie 
welkom om dit te doen.  Enige finansiële bydrae sal 
opreg waardeer word.   
Kontak my, Danie Lategan (083 654 5764) of Werner 
Strydom (083 321 3135) indien jy kan help. 
 
Wat van ‘n uitdaging aan al die Kleingroepe (Sel-
bybelstudie- en omgeegroepe) om die tentprojek te 
ondersteun, want die fondse wat met die kermis 
ingesamel word, gaan vir die uitbreiding van die 
KONINKRYK. 
 
WIT OLIFANTTAFEL 
Ons benodig nog baie items om die tafel weer ‘n 
sukses te maak.  
(Ons het baie interessante items verlede jaar gehad) 
Enigiets – ons sal dit verkoop bv boeke, speelgoed, 
gereedskap, kombuisware, breekware, elektriese ware, 
gordyne, juwele, kunsblomme ens. 
Kontak asb vir Madelein  041- 360 5077 
                           Sarie          041- 360 4737. 
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