
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

* 

SAKE VIR GEBED: 
Alec Lahoud, Cobus Lane en tannie Chambers van KKU 
is die afgelope week oorlede. Meegevoel aan die 
families. 
Voorbiddding vir die volgende persone wat sukkel met 
hul gesondheid:  Lettie Tait, Calvyn Knoete, Dolf 
Claasen, Yvonne Britz, Liesl Strydom en Harry 
Oberholzer. 
Mag ons Hemelse Vader elkeen van hul bemoedig en 
versterk. 
 
PINKSTERFEES: Han 2:17:  “Ek sal my Gees 

uitstort  op alle mense.” 
Ons dank die Heer vir ’n baie geseënde en inspirerende 
pinksterreeks.  Ons bid dat die Heilige Gees elkeen van 
ons meer gehoorsaam en gewillig sal maak om Sy wil te 
doen.  
 
JEUG:  Dank God vir die jeug wat die Here dien. 
“Ek sal My Gees uitstort op julle seuns en julle 
dogters.” 
Bid vir hulle wat nog nie hul lewens vir die Gees van 
God oopgemaak het nie. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF :  Bid steeds dat God 
se wil daar sal geskied.  Ons bid om wysheid en insig en 
bo alles smeek ons om God se seën. 
 
*Bid asb vir ’n jong Irakese dame, Rachel.  Sy het ’n 
ander geloof as ons en werk as ’n ontvangsdame by 
een van die hotelle waar Janine en haar groep dames 
vertoef het.  Sy het Vrydagaand 6 Mei vir die eerste 
keer ‘n erediens in ’n kerk bygewoon.  Toe die 
gelowiges haar vra hoekom sy besluit het om kerk toe 
te kom, was haar antwoord: “Die groep wat so pas ons 
hotel besoek het, is anders as die ander gaste.  Ek weet 
hulle is volgelinge van Jesus en ek wil self kom kyk wat 
maak hul anders.”  Bid dat die Here haar lewe sal 
aanraak deur Sy liefde en dat sy daadwerklik tot 
bekering sal kom.  Mag dit ook vir ons almal aanspoor 
om in liefde uit te reik na almal in ons area van invloed. 
 

    SONDAG 15 MEI 2016 
09:00  Klassieke en eietydse diens. 
Kleuterkerk. 
Kategese. 
18:00  Hartklop. 
Vandag word Zulay Jonker, dogtertjie van Heinrich en 
Riette in die eietydse diens gedoop.  Baie geluk. 
 
Spesiale dankoffer:  Vir die volgende twee maande 
gaan die dankoffer by die deure vir diens van 
barmhartigheid.  Vanoggend se dankoffer is vir 
Merryvale skool vir kinders met spesiale behoeftes. 
 
Teebeurt vandag:  Vergeet my nie  sel - Lientjie Pagel 
Teebeurt vlg week:  St Joseph sel – Willie Botha 

 

 
ONS BID SAAM MET DIE RES VAN SUID-AFRIKA OM 
VERSOENING VIR ONS LAND. (40 Dae gebedsgids by 
kerkkantoor beskikbaar). 
Bid vir die skip Logos Hope se besoek van 9-19 Junie 
aan Port Elizabeth. 
 
MAANDAG 16 MEI 2016 
09:30  Biduur by KKU 
12:45  Gebedsbyeenkoms in gebedskamer.   
            Almal welkom. 
19:00  Getuienis diensterrein vergader in   
            gebedskamer. 
 
DINSDAG 17 MEI 2016 
11:00  Diens Stella Londt. 
19:00 ICU by Gazanialaan 15.   
 
WOENSDAG 18 MEI 2016 
18:00  Jeug diensterrein vergadering. 
 
SONDAG 22 MEI 2016 
Volgende Sondag is daar ‘n klassieke en eietydse diens. 
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in die gemeente.  Vul asb jul/jou 
besonderhede op die vorm in die voorportaal in en pos 
dit in die houtbussie.  
 
HUISBESOEK 
Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in, of skakel direk met die leraars. 
 
VOLWASSE BELYDENIS VAN GELOOF 
Indien daar volwassenes is wat graag belydenis van 
geloof wil aflê, kontak asseblief die kerkkantoor of Ds 
MG. 
 
 
 
 



KERMIS: 16 JUNIE: (NOG 5 WEKE) 
Ons bid om entoesiasme, gewilligheid en vir ’n 
wonderlike eenheid en liefde tussen gemeentelede. 
Ons vra asseblief u hulp met die volgende saak: 
VLEISTAFEL 
Die vleistafel benodig 3 beeste, ‘n persi skaap en 
speserye vir die Kermis.  Hulle wil dit vroegtydig laat 
bewerk vir die nodige biltong, droëwors en vleis. 
Enige persoon wat dalk ‘n skenking wil of kan maak, 
kontak asb vir  Hendré Potgieter (083 459 2444). 
Hulle benodig ook vriesplek vir die finale produk tot en 
met die basaar.  
 Indien u vriesplek het, of selfs ‘n vrieskas wat hulle kan 
leen, kontak asb ook  Hendré. 
 
PRYSTREKKING BOEKIES EN KAARTJIES 
Elke  besoekpunt ontvang een boekie kaartjies. 
Help asseblief met die verkoop daarvan. 
Daar is ekstra boekies by die kerkkantoor beskikbaar 
indien iemand wil help met  verkoop van ekstra 
boekies. 
Christo van der Merwe (072  132  2851) het ook ekstra 
boekies en sal dit gaan afgee as mense nog soek. 
Inbetalings moet by die kerkkantoor gedoen word. 
 
KONTREITAFEL 
Die Kontreitafel  soek enige mooi lappies, kant, 
stopsels ens. 
Ons gaan ook Donderdae van 9-12 vm ‘n werkswinkel 
hê waar dames kan kom help met handwerk. 
Skakel Linda 041-360 4580 of 082 402 4396. 
 
AFTREDE VAN DS FERDI 
Ons het ‘n skrywe van ds Ferdi Gouws ontvang waarin 
hy versoek om aan die einde van Junie 2016 af te tree.  
Die kerkraad sal die amptelike proses verder hanteer.  
Ons het hom genooi om die nagmaal op Sondag 5 Junie 
te kom lei. 
 
LOUISA MEYBURGH-TEE 21 MEI 2016 
Spesiale Tee/ Fondsinsameling ten bate van die Tehuis 
(Almal is welkom) 
Datum:  21 Mei 2016 
Tyd:  10:00 
Plek:  Elizabeth's Place 
Kunstenaar:  Sanger Koos van der Merwe 
Kaartjie:  R120 per persoon 
Vir enige belangstelling en ondersteuning, skakel asb 
vir Ansie Vorster (041 3792169) of Marlene Postma 
(041 3605243). 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUISA MEYBURGH SÊ DANKIE 
Louisa Meyburgh Tehuis wil almal bedank vir al hul 
bydraes en ondersteuning.   Ons het met die 
straatkollekte 'n bedrag van R12000 ingevorder. 
Baie dankie aan die persone wat gehelp het asook aan 
almal wat bydrae gemaak het. 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig 
word. 
 
BASAAR PE- NOORD  
Ons hou weer op 28 Mei 2016 basaar en vra  asseblief 
enige oortollige kombuisware, speelgoed, gordyne 
ensovoorts vir ons wit olifanttafel.  
Ons soek veral enige klere vir dogtertjies (alle 
ouderdomme) asook skoene vir mans, dames en 
kinders. 
 
ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar 
is egter ook privaatverblyf 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. 

WITOLIFANTTAFEL 
Herfs is n goeie tyd om die natuur te volg en af en weg 
te gooi wat jy nie meer gereeld gebruik nie. 
Items wat welkom is: breekgoed, ornamente, 
elektriese ware, speelgoed, handsakke, hoede, 
sporttoerusting, gereedskap, boeke en enige ander 
verrassings. 
Skakel Madelein Naude  en Sarie Loftie-Eaton. 

AVONTUURWEEK 2016: 4-8 JULIE 
Inskrywings kan nou reeds gedoen word op die 
webwerf www.avontuurweek.co.za geskied. 

Ons benodig nog: Spuitbottels (bv leë Mr Muscle 
bottels).Leë HTH emmers (ons benodig nog 1); Groot 
heel bokse – bv waarin yskaste kom. 

Leë A4 papierbokse – daardie met die deksel. Eintlik 
enige bokse van daardie grootte. 
As iemand dalk weet waar ons Styrofoam teen ‘n 
redelike prys kan bekom. 

 

 
 

http://www.avontuurweek.co.za/

