
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Deut 33:27: “Die ewige God is ‘n skuilplek, Sy arms is altyd 
onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit”.  
Hierdie versekering van ondersteuning is ‘n troos vir die 
moeë werker in diens van God. Dit is ‘n belofte vir krag vir 
elke dag, genade vir elke nood en deursettingsvermoë vir 
elke dienswerk. 
 *Bid vir Valerie du Preez, die Kotze gesin, Willie Esterhuizen, 
Irma Loots, Sarel Lombard, Gert Harmse se pa, Jean-Marï se 
skoondogter, Sandy en haar boer, Daniël. 
Matty Blomerus is oorlede.  Bid vir haar gesin in hierdie tyd 
*Bid ook vir almal in ons gemeente wat swaarkry onder die 
ekonomiese omstandighede en ook die werkloses.  

·       *Bid steeds vir die matrieks en al die ander leerders wat 
eksamen skryf 

        * Dank die Heer  vir mense se harte wat aangeraak is om 
bydraes te maak vir die droogtehulp. Ons prys die Here dat 
ons so ook fonteine van Sy liefde kan wees. Mag die Here 
werklik die boere en hul gesinne beskerm.  
*Ons dank die Here vir die reën, en smeek vir nog reën waar 
dit so verskriklik droog is. 

·       * Vandag vier ons saam met duisende Christene wêreldwyd 
IDOP (International Days of Prayer for the persecuted 
Church). Ons bid vir die bykans 250 miljoen Christene wat 
een of ander vorm van vervolging ervaar. Mag hulle sterk bly 
staan en nie skaam wees om die Evangelie te versprei nie. 
 
Bid saam met die Bybelgenootskap: 12 -18 Nov  
Nederlands-Antille en Aruba: 
Bid dat die Here Bybelwerk hier sal seen en dat sy Woord die 
harte van ons hele bevolking sal bereik.  Bid dat ons die Bybel 
in geskikte formate beskikbaar sal kan stel om die 
Bybelbehoeftes van ons mense aan te spreek.  Bid ook vir die 
voltooiing van die Papiamentu Studiebybel. 
Puerto Rico:  Bid vir Bybelwerk in hierdie land.  Bid ook vir ‘n 
verbetering in die ekonomie wat hopelik sal help om verskeie 
maatskaplike probleme te oorkom.  Bid dat ons mense die 
belangrikheid van die Bybelse boodskap sal besef. 
Oos-Karibiese Eilande:  Dank die Here vir ons 
Bybelgenootskap wat 12 verskillende nasies in hierdie streek 
bedien.  Op baie van hierdie eilande is daar ‘n probleem met 
gesinsgeweld.  Bid asseblief vir ons projek om deur die Bybel 
slagoffers te help. 
Dominikaanse Republiek:  Dank die Here vir lewens wat 
verander is deur ons ‘n Bybel in elke rugsak - en Nee vir 
geweld-projek.  Bid vir ons Raad en personeel, dat dit vir ons 
moontlik sal wees om die Bybel in ons land wat dit so 
broodnodig het, te versprei. 

SONDAG 12 NOVEMBER 2017 
09:00  Eietydse diens in saal en klassieke diens in kerkgebou 
Welkom aan Gerrit en Janine Coetzee wat die dienste lei. 
Kleuterkerk 
Kategese 
17:00 Kooroefening in kerk 
17:45 There4Them-geleentheid by Sunridge Village se 
parkeerare 
Die dankoffer by die deure gaan vir There4 bedieninge 
 
Teebeurt vandag:  Pronkertjie-sel 
Teebeurt 19 Nov:  Voetspore en Tulpe- selle 

_____________________________________________ 
 
MTR SMIT BRING EN BRAAI  
Ons hou vir Huis 8 MTR dogters ’n afsluitingsbraai vandag 
na kerk in die ruimte by die kombuis.  
Almal wat betrokke was hierdie jaar, is welkom om saam met 
ons te kom bring en braai.  Ons sal vir Huis 8 voorsien. 
Laat weet asb vir Linda 082 804 4396 of Louisa 082 939 7331 
wie gaan kom. 
 
Bid vir almal wat eksamen skryf. Bid vir die matrieks wat 
eindeksamen skryf: Ruan Botha, Lucian Coetzee, Stacy 
Frazenburg, Frans Krause, Izel Lambrechts, Paul-Leon 
Lourens, Karla Müller, Leah Nel, Shaun Oosthuizen, Jane 
Theron, Ansunel van Rooyen, Janré Viljoen en Nicole 
Westraad. 
 

MAANDAG 13 NOVEMBER 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
18:00  Administrasie diensterrein 
 
DINSDAG 14  NOVEMBER 
19:00  Leef@kerk. 
 
WOENSDAG 15 NOVEMBER   - FONTEINVRIENDE 
12:30 vir 13:00 Fonteinvriende afsluitingsete 
19:00  Kerkraadsvergadering 
 
VRYDAG 17 NOVEMBER MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
10

de
 MAAND DANKOFFERS 

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, 
nie met teensin of uit dwang nie, want God het die 
blymoedige gewer lief.” (2Kor (:7). 
Hierdie jaar se begroting vir die tiendemaand dankoffer is 
R200 000.00  Daar is tans R174 028.00 inbetaal.  Dankie vir 
elkeen se dankbaarheidsbydrae!  Indien die Here jou so lei, 
kan jy steeds ‘n 10

de
 maand bydrae maak. 

 
SKRYWE IN VOORPORTAAL 
‘n Belangrike skrywe v Gustav Claassen, algemene sekretaris 
van die NG Kerk, wat onder andere handel oor die 
wysigingswetsontwerp van die skolewet, is in die voorportaal 
beskikbaar. 
 
 
 



EREDIENSTE 
Volgende Sondag 19 November 2017 
Kerssangdiens, kategese afsluiting en gemeentebraai 
Op Sondag 19 November is die gesamentlike kerssangdiens in 
die saal.  Die kategese afsluiting vind ook op die Sondag plaas. 
Ons nooi almal uit na ’n heerlike bring-en-braai vanaf 12:00 
by die kerkgebou.  Roosters en kole sal voorsien word. 
Al die kategete vergader van na kategese in die konsistorie. 
 
                     Sondag 26 November 2017 

09:00 Gesamentlike kerssangdiens in die kerkgebou. 
  Tema van die diens:  Kersfees stories 
 Indien jy ’n mooi verhaal of getuienis rondom Kersfees het  
 en jy is bereid om dit met die gemeente te deel, kontak          
 ds  MG.  Ons gaan kersstories deel en kersliedere   
 saamsing. 
 Daar gaan na die diens lekker saam tee gedrink word in die 
 saal.   Ons vra dat elke gesin wat kom,  asseblief ’n bordjie  
 eetgoed moet saambring.    
 
KLEINSKOOL INITIATIVE 
Kersfees 
Dis weer Kersfees en ons vra oudergewoonte weer groot 
asseblief vir “cupcakes”!   Ons kerspartytjie is vanjaar op 8 
Desember. As u nie “cupcakes” kan bak nie, vra ons vir ŉ 
donasie wat by die kerkkantoor voor of op 24 November 
ingehandig kan word.  Donasies van tjips  en lekkers is ook 
welkom.   Om ons beplanning eenvoudiger te maak, sal ons 
dit waardeer as u ons kan laat weet of u gaan bak en hoeveel 
u gaan skenk.  U kan net u naam en hoeveelheid by die 
kerkkantoor ingee of Elizma Harmse  (0839405617) , Elna 
Thiart ( 0836621774), Johan Harmse (0825588107) of Margita 
Marx ( 0823374336)  skakel. 
Elna Thiart pak oudergewoonte ‘n geskenkpakkie vir elk van 
die ses werkers by Kleinskool. Donasies vir hulle sal ook 
welkom wees.  
Harvest kerk en ŉ groep  NMU administratiewe personeel is 
besig om “Santa shoeboxes”  te beplan en pak.  As daar 
selgroepe of gemeentelede is wat ook geskenkies wil gee , 
kan u Johan Harmse of Elizma Harmse kontak. 
Fondsinsameling 
Op 2 en 3 Desember ( Saterdag en Sondag) hou ons ons 
laaste fondsinsameling  vir die jaar in die Savoy teater. Dit is ŉ 
Spaanse dans vertoning, en behoort ‘n aand en middag van 
groot genot te wees. Ons sal later meer besonderhede 
deurgee.  Volgende jaar in Maart hou ons weer Maart 
malligheid gemeente konsert.  Begin solank beplan! 
By voorbaat baie dankie vir u ondersteuning.  Kraggakamma 
staan in Kleinskool al  bekend as die “cupcake kerk”  en ek 
weet ons sal hierdie jaar weer honderde hartjies bly maak.   
Dankie, Margita Marx 
 
BERADING BESKIKBAAR 
Berading is vir vele ‘n onbekostigbare diens.  Bloot om die 
rede bied ek al vir die afgelope 11 jaar ‘n beradingsdiens aan 
vir die gemeenskap (ongeag hulle geloof) teen ‘n billike tarief.  
Ek is voltyds berader in die SAPS en daarom is my diens vir 
die gemeenskap slegs na-ure beskikbaar.  My 
belangstellingsveld is trauma, die hantering van trauma en 
lewens-krisisse.  Ek geniet dit om mense te lei na beter 
funksionerende verhoudings – verhoudings tussen man en 
vrou en familie verhoudings. 

Vanaf Oktober 2017 begin ‘n opwindende nuwe hoofstuk 
wanneer ek my diens vanaf die NG Kerk Kraggakamma sal 
aanbied.  Ek is geregistreer by die HPCSA en die BHF.  
 My kontak nommmer is 073 664 8949.  Stuur gerus ‘n teks 
boodskap of skakel my. 
Ellenette Meiring. 
 
VERBETERINGE AAN DIE KERKKOMPLEKS 

‘n Groen inligtingstuk oor verbeteringe aan die kerkkompleks 

is in die voorportaal beskikbaar.  

 

VRAGTE VOER NA STEYTLERVILLE 
Die gemeente se mannegroep is gelei om die vervoer van 
vragte bale, wat geskenk is,  na die droogte geteisterde 
Steytlerville te  befonds. Drie vragte is reeds afgelaai en nog 4 
vragte is oppad. Die vervoerkoste vir ’n vrag is ongeveer 
R18 000-00. Indien jy hierby wil betrokke raak, maak asb ’n 
inbetaling by die kerkkantoor en dui aan dat dit vir 
droogtehulp is. Vir belasting aftrekbare bydraes kan die 
kerkkantoor ook gekontak word. Ons het reeds R52 110.00 
ingesamel. Dit is byna genoeg vir die vervoerkoste van 3 
vragte.  Milltrans het 4 vragte se vervoer geskenk en met 
ander persone wat ook gehelp het, is 9 vragte reeds geborg. 
 

There4-Bedieninge Reis: 
Gerrit, Janine en hulle seun Theunis besoek in Desember van 
There4-Bedieninge se vennote en spanlede in Egipte en 
Jordanië. Die doel van die reis is om leiers te bemoedig en 
beplanning te doen vir dissipelskapopleiding, geestelike groei 
kursusse en bemoedigingstoere in beide lande vir 2018 . 
Theunis sal spesifiek kinders en jongmense bemoedig en 
glimlagte op hulle gesigte bring deur saam met hulle te speel, 
te lag en te gesels en na hulle harte te luister; dit wat hulle 
bekommer, maar ook hoe Jesus vir hulle hoop bring te midde 
van felle vervolging. Hulle benodig die volgende items vir 
hulle reis: Tennisballe, rek vir springspeletjies, springtoue, 
handeroom, sjokolade wat in boksies verpak is, ballonne, 
groot pakke lekkers, moerkoffie, 10 klein geskenksakkies, 10 
Suid-Afrikaanse of PE-poskaarte en donasies om Bybels vir 
nuwe bekeerlinge in beide lande te borg (1 Bybel kos  
R150-00). Kontak Janine by 0713646318 as jy kan help of 
kontak die kerkkantoor. Items moet There4-Bedieninge voor 
die 27ste November bereik. As jy dag vir dag wil saamreis op 
jou knieë, kontak Janine en sy sal sorg dat jy die gebedspunte 
ontvang. 
 

 
 
 
 
 


