
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Boots Nelmapius is in die hositaal. 
Olga en Stephan du Plessis is in die hospitaal.  Olga se 
suster is ook oorlede.   
Ernst Pienaar het ’n knievervanging gehad. 
 
*Dank die Here vir goeie reën wat reeds geval het.  Bid 
dat Hy reën sal stuur waar dit nog droog is. 
 
There4Ministries:  Ons dank die Heer dat Janine en 
haar span veilig terug is.  Hul het ’n baie geseënde toer 
beleef.  Ons bid dat die liefde, dade en getuienisse deur 
die span saad sal skiet en vrug dra.  Ons bid om genade 
en versterking vir die Christene in Irak. 
 
Bid vir die krisis in Coligny. 
 
Kleinskool Inisiatief:  Margita is baie dankbaar vir almal 
se gebede.  Samewerking by Kleinskool is baie goed.  
Daar is ’n diep groei onder die personeel.  Prys die 
Here!  Volhard in gebed asseblief. 
 
Hofsaak oor Godsdiensvryheid in skole in die 
Hooggeregshof 15-17 Mei 2017 
*Bid dat die Here in hierdie proses verheerlik sal word. 
*Vir wysheid en insig vir die regspan wat gaan optree. 
*Bid vir die onderwys, leerders, onderwysers, 
skoolhoofde en bestuursliggame.  
 
*Bid vir seën op die Geestelike groei kursus. 
 

7 WEKE IN GESPREK MET GOD 
Die tema van die 7 weke kom uit die “Ons Vader” gebed en 
help mense om te verdiep in hulle verhouding met God.   
Die temas wat ons gaan bespreek is: 
Week 1:  Sy Teenwoordigheid 
Week 2:  Heiligheid 
Week 3:  Sy wêreld 
Week 4:  Sy wil 
Week 5:  Behoeftes en begeertes 
Week 6:  Vergifnis 
Week 7:  Boosheid en Broosheid 
Indien jy nog nie deel is van ‘n kleingroep nie en vir 7 weke 
deel wil word , of ’n kleingroep wil fasiliteer, kontak die 
kerkkantoor.   

SONDAG 14 MEI 2017 
09:00  Klassieke en eietydse diens 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15 Kategese 
 

Dankoffer by die deure: Huis Louisa Meyburgh 
 

Teebeurt vandag: :  Voetspore (Christelle Slabbert) en 
Tulpe (Marlene Postma) 
Teebeurt volgende week:  St Joseph sel Tommie 
Redpath 

 

MAANDAG 15 MEI 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
19:00  Gemeentebediening   
 

DINSDAG 16 MEI 
17:30  Eiendom diensterrein vergadering. 
19:00  Leef@Kerk.   
 
VRYDAG 19 MEI  MANNE BYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
Alle manne is welkom.  Ons kuier, drink kofffie, getuig 
en bid vir mekaar.  Ons gaan ook Vrydag vir mekaar sê 
wat die sake in ons manne se lewens is waaroor ons 
vorentoe wil gesels. 
  

VOLGENDE SONDAG, 21 MEI 2017 
09:00 Eietydse en Klassieke diens 
SONDAGAAND 21 MEI PRAISE AND WORSHIP 
17:30-19:00 in die kerksaal 
Kom geniet ’n heerlike aand van praise and worship 
waar ons die geleentheid kry om almal saam by  
God se voete te kniel en Hom met ons stemme en met 
ons hele wese  te loof en prys. 
 
 

FONTEINVRIENDE (jonk en oud is welkom) 
Op Vrydag 26 Mei om 9:30  hou ons groot makietie, 
want dan besoek Johan van Rensburg en Rina Hugo ons.  
Toegang is gratis, daar sal slegs ‘n dankoffer ten bate 
van die Seereddings Institituut opgeneem word.  Ons 
kom in die kerkgebou bymekaar. 
Nooi jou vriende saam!!!!! 
 

KERMIS!!! 
Ons kermis vind plaas op Vrydag 16 Junie 2017. Uit 
dankbaarheid teenoor die Here, kom ons gooi almal ons 
gewig in.  
 

KERMISLYSTE BAIE BELANGRIK!!!!! 
Daar is nog  onafgehaalde kermislyste in die 
dienswerkers se vakkies. 

Let asb daarop dat die buitewyke se kermislyste 
per epos aan hulle gestuur word. 
Indien iemand nie ‘n kermislys gekry het nie, 
kontak asb die kerkkantoor. 



Kontreitafel 
Die Kontreitafel is op soek na die volgende items: 

 Ou gebruikte kerse 

 Batting (watteersel) 

 Wol 

 Helpers / items vir die tafel 
Elke Dinsdag tussen 10 -11.30 is daar werksgroepies vir  
die Kontreitafel. 
Kom leer ‘n nuwe vaardigheid aan terwyl jy iets vir die 
tafel maak. 
Kontak Linda Rossouw by 082 402 4396/ 041- 360 4580. 
 

KERKRAADSLEDE EN DIENSWERKERS 
Op die spesiale kerkraadsvergadering van 29 Maart is 
Dossie Nortjé verkies as Diaken en Christo Nortjé, 
Cathrina Coetzee en Anlie Claasen verkies as 
dienswerkers. 
 
KERKRAAD  EN DIENSWERKER VAKATURES 
Die gemeente het tans 4 ouderling, 1 diaken en 10 
dienswerker vakatures. Kontak die kerkkantoor indien 
die Here jou lei om hier te dien.  
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 

PINKSTER 2017 
Ons Pinkster begin om 18:30 op Sondagaand 28 Mei en 
eindig op Donderdagoggend 1 Junie. Dieselfde 
eredienste word om 9:00 en 18:30 herhaal.  
Ons hou hierdie jaar gesamentlike Pinkster met Patmos 
en Lorraine gemeentes. Pinksterdienste vind by ons 
kerkgebou plaas met verskillende predikers. Ons 
program lyk soos volg: 
Skrifgedeelte: Hand 2:41-47 
Pinkster Tema: Die Heilige Gees werk ‘n splinternuwe 
verhouding met ... 
 

Dag Tema 

Sondagaand 28 Mei 2017  God, Bybel en Gebed (v. 42-43)  
Maandagoggend en -aand Besittings (v. 45)  

Dinsdagoggend en -aand  Wêreld en Omgewing (v. 47) 

Woensdagoggend en -
aand  

Jouself en Medegelowiges (v. 
44 en 46) 

Donderdagoggend 1 Junie  God, Bybel en Gebed (v. 42-43)  
 

Daar sal by elke geleentheid ’n dankoffer vir die 
Bybelgenootskap opgeneem word.  
 
 

NOODSPENS 
Ons noodspens is op die oomblik dolleeg en die 
behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot.  Ons 
ondervind weekliks versoeke vir kos.  Baie dankie aan 
almal wat gereeld bydra. 
 
 
 
 
 

Vandag is Moedersdag 
‘n Tuin 

vol liefde 
groei in ‘n ma 

se hart 
 

Ons bid dat die moeders van Kraggakamma soos tuine 
vol liefde sal wees, geplant by die stroom van Lewende 
water.Toegerus om God se liefde uit te straal in haar 
huis en gemeenskap. 
 

‘n Ma is soos ‘n garedraad 
wat die hele kledingstuk 
aanmekaar vashou. 
 
 

SnapScan 
Betaal jou dankoffer, maandelikse dankoffer of betaal 
jou kermisaankope deur middel van SnapScan. Dit is 
gratis, veilig en betroubaar. 
 

Met SnapScan het jy nou ’n maklike en veilige 
manier om jou dankoffer, maandelikse dankoffer, 
projekbydrae (bv. Kermis) of donasie te maak. 
 

Hoe gaan ek te werk om SnapScan te kan ge- 
bruik? 
1. Laai eers die GRATIS toepassing (app) af soos volg: 
Soek jou selfoon se App Store vir die SnapScan in-
ligting, of besoek bloot die tuisblad 

(www.GetSnapScan.co.za) vir skakels na die Apple 
iStore of Google Play platforms. 
2.  Maak die SnapScan toepassing (app) oop en klik op 

“scan”. 
Om te skandeer, hou bloot jou slimfoon se kamera oor 
die unieke Kraggakamma Gemeente SnapCode (’n QR-
kode, of vierkantige barcode) soos hieronder 
vertoon.  Kraggakamma sal jou outomaties vra jou om 
die bedrag te verskaf wat jy wil oorbetaal. 
3. Kies asb. ook die beskrywing van die inbetaling in 

die aangeduide plek, bv. dankoffer, maandelikse 
dankoffer of projekte. 

 
4. Jy verskaf dan jou unieke en veilige PIN om die 

transaksie te bevestig en te voltooi.  Die kerk sal 
dan via e-pos ’n kennisgewing ontvang dat die 
betaling gemaak is.   

Jou SnapScan betaling is gratis. 
As jy enigsins sukkel of enige vrae het, kontak die 
kerkkantoor, ons help jou graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.getsnapscan.co.za/

