
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 
2 Kor. 5:17 – 18  
“Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens.  
Die oue is verby, die nuwe het gekom.  Dit alles is die 
werk van God.” 
Ons bid vir: 
- Chris van der Vyver en Lettie Tait wat sukkel met     

gesondheid, asook Jannie Peens se ma wat in die 
hospitaal is.  Ons bid dat hulle innig bewus sal wees 
van God se nabyheid. 

- Nic Grobler is oorlede.  Sy troosdiens isn Dinsdag    
11:00 uit ons kerkgebou.  Bid vir sy familie en 
vriende. 

- Bid vir die groot lydens- en sendingweek 
byeenkomste hierdie week, vir die sprekers en ’n 
goeie bywoning 
Mat 28:19 “Gaan dan na al die nasies toe en maak 
die mense my dissipels” 

- Bid vir die Here se bewaring oor almal wat hierdie 
vakansie oppad gaan wees. 

- #IMAGINE-fees vir tieners in April te Jeffreysbaai.  
Hierdie fees inspireer jaarliks tieners om met die 
Evangelie terug te gaan na hulle gemeenskappe om 
daar ’n verskil te gaan maak.  Bid asb. hiervoor. 

- Die kleuterskool by Kleinskool het hulle lokaal 
verloor.  ’n Nuwe lokaal sal gebou moet word.  Bid 
asb. vir die onderhandelinge. 

- Ons bid vir ons land met sy veelvuldige probleme – 
Die knellende droogte, ekonomiese en politieke 
onstabiliteit en onrus op kampusse.  Volhard in 
gebed en smeek om vrede en ’n oplossing. 

 

Die regering in Pakistan probeer die aantal Christene 
beperk.  Een van die maniere is ’n wet wat onder 
andere stipuleer dat enigeen wat die Koran ontheilig 
gestraf moet word en in ekstreme gevalle selfs met die 
dood.  Dit het tot gevolg dat dit onwettig is vir 
Christene om hulle geloof met ander te deel en dwing 
hulle om geheime gelowiges te wees.  Wanneer 
Christenvroue en meisies gevind word, word hulle 
dikwels ontvoer, verkrag en dan gemartel totdat hul 
toestem om hulle tot Islam te bekeer.  Bid vir diegene 
wat ontvoer is om sterk te staan in hulle geloof in Jesus 

Christus.  Bid vir die beskerming van Christen-
kindertjies wat baie keer geboelie word in die skool.  
Bid dat die regering meer toegeeflik sal wees teenoor 
minderheidsgelowe.  Besoek 
http://there4ministires.org/get-involved/pray.html en 
kliek op Prayercast/Pakistan vir visuele gebedspunte. 

SONDAG 13 MAART 2016 
09:00  Vyfde lydensweek. 
 Bevestiging van kerkraadslede 

As ouderling:  Johan Coetzee en  
Roenel van Rooyen 

 As diaken:  Chris Pretorius 
Kleuterkerk in die Voortrekkersaal 

Koffie en tee in die maalruimte. Kom kuier saam.  
10:00  Kategese.  
18:00 Kom geniet ‘n aand van Lofprysing en 

aanbidding!  Kom deel in ‘n heerlike 
geleentheid om ons Koning te besing! 

 

Spesiale dankoffer – Via 
Die Vroue in Aksie streef daarna om vroue in die 
gemeente te dien.  Aksies soos MTR Smit Kinderhuis, 
Huis Louisa Myburgh, Laerskool Môrewag, CMR, 
Maranatha, Bybelgenootskap, Arbeidsbediening ens. 
word ondersteun.  Daar is spesiale koeverte in die 
kerkkantoor beskikbaar indien u ViA maandeliks wil 
ondersteun. 
Teebeurt vandag:  Welwitschia sel – Wille vd Merwe 
Teebeurt 10 April:  Bosviooltjie sel – Pierre Rootman  

MAANDAG 14 MAART TOT WOENSDAG 16 MAART 
GROOT LYDENS- EN SENDINGWEEK 
Elke dag om 09:00 en ’n herhaling van die diens om 
18:00 in die kerkgebou. 
Maandag 14 Maart 
André Barnard van GFA 
Skriflesing:  Markus 7:24 – 30 
Tema:  Die hondjies moet ook eet. 
 

Dinsdag 15 Maart 
Brendon Slabbert van WWJD 
Skriflesing:  Romeine 10:9 – 17 
Tema:  God gebruik sy Woord 
 

Woensdag 16 Maart 
Janine Coetzee van There4 bediening 
Skriflesing:  2 Kor. 1:3 - 11 
Tema:  ’n Oorvloed van lyding vir Christus en ’n 
oovloed van bemoediging deur Christus. 
 

MAANDAG 14 MAART 2016 
12:45-14:00 Gemeente gebedsgeleentheid in die 
gebedskamer.  
 
DINSDAG 15 MAART 2016 
19:00  ICU.  Ons kry mekaar om 19h00 by Gazanialaan 
15. Ons gaan bid vir die toetsreeks en streng 20h00 
klaarmaak. Alle hoërskool leerders is welkom. 
 
 

http://there4ministires.org/get-involved/pray.html


FONTEINVRIENDE 
Die uitstappie na Swan Lake,  17 Maart 2016 om 09:30 
vir 10:00.  Vir die lede wat vervoer benodig, sal daar 
twee bussies vanaf die kerksaal om 09:30 vertrek.  
Vir enige navrae, kontak Jan Schnetler 041 365 3344 of 
sel 083 660 6960. 
 

#Imagine 2016 (1 – 3 April) 
Hier is geleentheid vir ’n groepie leiers/mentors om 
saam te gaan. Die geleentheid om deel te wees van 
een van die land se grootste jeugbewegings kan ’n 
wonderlike geleentheid wees vir enige iemand wat 
graag sal wil gaan. Kontak Deon Els 0722767555 of  
PC van Rooyen 084 9606289. 
 

KOSKAS 
Die gemeente se koskas is byna leeg.  Help asseblief 
met nie-bederfbare kos en badkamer benodigdhede.  
U kan u bydrae in die voorportaal van die kerk of saal 
laat, of dit by die kerkkantoor afgee. 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS 
Die tehuis benodig weer die vlg benodighede:  
Pleisters, toiletbenodigdhede soos seep, poeier, 
sjampoo, skeermesse, room of enige bydraes is ook 
welkom.  
2 April is straatkollekte by verskeie punte. 
21 Mei is die tehuis se jaarlikse tee wat by Elizabeth 
Place gehou word. 
3 September - Basaar by die tehuis. 
Enige navrae kan aan Ansie Vorster (082 336 7558) of 
Marlene Postma (082 787 4030) gerig word. 
Baie dankie aan almal wat ondersteun. 
 

MIGHTY MEN (29 April – 1 Mei 2016) 
Ons wil graag as gemeentegroep manne saam kampeer 
by Mighty men. Kontak met Frans Krause (sel 
0834526396) indien jy Mighty Men toe gaan. Ons wil 
van mekaar weet indien daar manne is wat 
saamrygeleentheid, blyplek ens soek. 
 

DIENSGROEP VIR  BEJAARDES 
Sal almal wat by Jenny Stokes  se groep  betrokke was 
in die verlede, asseblief vir Erna Coetzee (die nuwe 
sameroeper) kontak by 084 8755 494. 
 

KERMIS 16 JUNIE 2016 
Onthou ons KERMIS van 16 Junie. 
Ons sien reeds die Here se seën op ons kermis want 
ons het nou konvenors vir al die tafels, behalwe vir die 
koeldrankstalletjie.  M.a.w. die vleistafel en 
vetkoektafel het ook nou konvenors.  Baie dankie aan 
almal wat hulle as konvenors beskikbaar gestel het.  
Die volgende stap vir die Kermisspan en die 
Dienswerkers is om die Wykslyste van die gemeente te 
kry. 
Die belangrikste is om te bid dat die Here met ons sal 
wees en dat die kermis sal bydra tot die uitbreiding van 
Sy Koninkryk. 
Kontakpersone: 
Cobus vd Vyver – 041 360 3165 

Harry Oberholzer – 041 360 7173 
Gert Harmse – 041 360 3359 
Willie Esterhuizen – 041 360 5414 
 

AVONTUURWEEK 2016  4 – 8 Julie 2016  
Ons nooi JOU as ouer/student/jongwerkende persoon 
om deel te raak van die span wat Avontuurweek 
moontlik maak. 
Avontuurweek bied nie net die geleentheid vir ons 
kinders om ‘n week van baie avonture en geestelike 
groei te beleef nie, maar ook vir jou as ouer of student.   
Daar is verskillende plekke waar jy betrokke kan raak. 
Kontak ons kkavontuurweek@gmail.com / 
Christel 0726006446 vir meer inligting. 
 
OPROEP VIR VEROOTMOEDIGING EN GEBED 
Die volgende verkiesing lê voor en om dit vreedsaam te 
laat verloop, is volgehoue gebed noodsaaklik.   
Kom ons begin deur elke dag om 12:00 vir ‘n paar 
minute stil te word en ons land en sy mense aan die 
Here op te dra.   
 
ViA se Vrouekamp 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van 28 – 
30 Oktober 2016 te Eersterivierkampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar 
is egter ook privaatvervlyf beskikbaar wat jy self kan 
reël.  Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël 
indien jy van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die 
kerkkantoor vir meer inligting. 
 
Aarde-uur 2016 
Wanneer vind Aarde-uur 2016 plaas? 
Aarde-uur 2016 vind vanjaar op Saterdag, 19 Maart 
plaas.  Ons nooi jou om deel te neem deur nie jou nie-
essensiële ligte en elektriese apparaat van 20:30 tot 
21:30 af te skakel.  Doen iets lekkers met jou kinders 
soos om op die gras te gaan lê en sterre kyk.  Jy sal 
verbaas wees wat jy sien as jy net deur ’n verkyker na 
die hemelruim kyk.  Braai ‘n stukkie vleis saam met 
vriende.  Maak dit iets spesiaals en geniet dit om jou 
omgee vir die Here se skepping ook op hierdie manier 
te “vier”. 
Kom ons maak Aarde-uur 2016 iets groot, iets mooi, 
iets LEKKER! 
 
MTR sê DANKIE, 
Almal by MTR Smit Kinderhuis sê dankie vir elke bydrae 
wat ontvang is en ook aan almal wat die dag saam met 
hulle geniet het by hulle jaarlikse Basaar! 
 
Ons wens julle almal ’n Geseënde  
Paasfees toe.  Geniet die vakansie  
en wees veilig op die paaie! 
 

mailto:kkavontuurweek@gmail.com

