
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 
Dank aan ons Vader vir siekes wat beter is. 

 Anna Luttich, bid asb steeds vir haar 
gesondheid. 

 Joey Viviers het oogprobleme. 

 Deon du Preez gaan vir behandeling. 

 Anita Theron het knie operasie ondergaan. 

 Stoffel Lötter gaan Maandag vir 
skoueroperasie. 

 Ferdi Gouws vertrek volgende naweek België 
toe vir ‘n uitreik. 

BEROEP 
Die kerkraad het besluit om ’n tweede leraar te 
beroep. Die volledige beroepingsproses, soos beskryf 
in die kerkorde, sal gevolg word.  
Die tweede leraar word, behalwe vir die normale 
predikantstake, spesifiek beroep vir die jonger 
generasie, jeug en skole, gesinsgerigte bediening, 
kleingroepe en musiek.  
Indien u ’n voorstel wil maak van ’n geskikte kandidaat 
kontak asb die kerkkantoor.  Bid asb vir die beroep. 
------------------------------------------------------------------------- 
HIERDIE WEEK: SWITCHED ON  
Bid asb vir: 
Teen die aanslag van die bose by elke optrede en 
uitreik. 
Vir beskerming en veiligheid 
Vir finansiële bydraes 
Kleinskool kinderdag – Vrydag 21 Augustus 
Vir Brendon Slabbert, kontakpersoon in ons gemeente. 
 

SWITCHED ON is ’n reuse interkerklike evangelisasie 
uitreik wat hierdie week in Port Elizabeth plaasvind.  
Waar gaan jy betrokke wees? 
Meer inligting is in die voorportaal beskikbaar. 
Vir enige navrae, kontak Brendon Slabbert by sel : 
082 324 3662.    Bid asb vir elke uitreik. 
 

Kleinskool Kinderdag - Vrydag 21 Augustus gaan ’n 
feestelike geleentheid wees.  Ons benodig nog 300 cup 

cakes teen Donderdag 20 Augustus.  Kan by 
kerkkantoor, Margita, Laura of Nicky Lotz se huise 

afgelewer word. 

SONDAG 16 AUGUSTUS 2015 
                    

09:00 Gesamentlike nagmaal in die saal. 
 Die Oos-Kaapse jeugkoor tree op. 
  

09:00 Kleuterkerk in bushuisie. 
               Geen kategese. 
                
15:00 - 18:00  SWITCHED ON 

Openingsbyeenkoms by St Georges Park. 
 

SWITCHED ON begin vandag. Administrasie het besluit om 
R5 000-00 te skenk om uitgawes te help dek. Indien die 
spesiale dankoffer nie die bedrag beloop nie, sal 
gemeentefondse gebruik word om die skenking tot die volle 
bedrag aan te vul.  
 

18:00  Hartklop: Rigters 19, Die Leviet se byvrou. 
 

Spesiale dankoffer:  Merryvale Skool 
 

Teebeurt:  Bosviooltjies - Pierre Rootman 
Teebeurt 23 Augustus :  Rose-sel  - Willie Botha                                                               

 

MAANDAG 17 AUGUSTUS 2015 
12:45 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer 
 

DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 
19:00 ICU: Not a Fan, One of Many or Your One and 
Only? by Gazanialaan 15. 
 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS -FONTEINVRIENDE 
Al die afgetrede persone word uitgenooi na ’n braai  
om 10:30 by die kerksaal. Dit kos R20-00 per persoon 
hoofsaaklik om vleis aan te koop.  Al die ander sal 
voorsien word.  Almal wat kom, moet nie later as 
Maandag 17 Augustus vir Jan Schnetler (tel: 041-365 
3344) laat weet dat jy kom.   
 

RETREAT 
Die gemeente se dissipelskap retreat vind van 21-23 
Augustus op Shama plaas. Inskrywingsvorms in 
voorportaal beskikbaar. Of kontak kerkkantoor. 
 

SATERDAG 22 AUGUSTUS  
Switched on afsluitingsbyeenkoms van 15:00 by  
St Georges Park. 
 
 

 

ViA DAMESTEE – 29 AUGUSTUS 2015 om 14:30 
Koste:  R50 per persoon. 
Elsabet Louw, skrywer en spreker, kom praat 
oor haar herstel na ‘n gewelddadige aanval.  
Boodskap van hoop in vrouemaand. 
Dames bo 16 baie welkom. 
Kontak die kerkkantoor vir kaartjies. 
 

 
 



BERADING, GEBED OF BESOEK NODIG 
Neem asb vrymoedigheid en vul die groen kaart in die 
voorportaal in of skakel die kerkkantoor (041-3601484) 
ds MG van Rooyen (041-3600665, 0834137100) of 
Francois Maritz (0745592243). 
 

SAKKIE VIR ‘N PAKKIE 
Baie dankie vriende dat julle so getrou kospakkies in 
die mandjie in die voorportaal plaas vir behoeftige 
maats.  Mag die Here julle ryklik seën.  
Dis so koud, ek kan my nie voorstel hoe dit moet wees 
om ook nog honger te gaan slaap nie! 
 

KLEINSKOOL INISIATIEF 
Kleinskool Inisiatief beleef finansiële tekorte om op ‘n 
Vrydag iets voedsaams aan kinders te gee. 
As daar persone is wat kan help, sal dit opreg waardeer 
word. Plaas donasies in koevert wat duidelik gemerk is 
vir Kleinskool Inisiatief. As u moontlik 40x gesnyde 
brode weekliks kan borg sal dit ‘n groot nood verlig.  
 

MERRYVALE SKOOL VIR BUITENGEWONE ONDERWYS 
Merryvale  skool hou hul jaarlikse kermis.  Ondersteun 
hulle asseblief! 
Datum:  5 September 2015  
Plek:  Merryvale skool, Alanrylaan, Mangoldpark, PE. 
Tyd:  09:00 – 16:00 
Kontakpersoon: Die sekretaresse (041 - 367 1957) 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS 
BASAAR:  5 SEPTEMBER 2015 
TYD:  09:30 
PLEK:  ASSENBURGSTRAAT,   KABEGAPARK 
 Die Tehuis benodig weer die volgende items en 
benodigdhede: Spirits, naelknippers, naelvyltjies, skêr, 
naellak verwyderaars, gaas, lang pleisters, jik, savlon, 
glase (250 ml) en enige toiletware. Alle bydraes en 
skenkings is altyd welkom. Dit sal waardeer word 
indien u dit met u naam en telefoonnommer by die 
kerkkantoor kan inhandig. Alle navrae kan gerig word 
aan Ansie Vorster (0413794169) of Marlene Postma 
(3605243). 
               
CMR  
Enige leë margarien of yogurthouers met deksels kan 
by kerkkantoor afgegee word asb.  Die kosnood is baie 
groot en  daar is mense wat sop vir CMR maak.     
 

GEMEENTE SE FACEBOOK BLAD 
Gaan like ons Facebook Page by 
https://www.facebook.com/ngkraggakamma vir al die 
nuutste nuus. 
 

NG KERK PE WES HOU KERSMARK 
Saterdag 24 Oktober 2015 om 8h00 – 15h00. Indien 
iemand belangstel om 'n tafel te bespreek (R100 per 
stalletjie), kontak Marisa van Wyk by 082 493 6258 of 
die Kerkkantoor (Ma., Dins. & Vr. 8-12vm) by 041 365 
2122." 

HUIS GENOT HOU BASAAR 
29 Augustus 2015 om 09H00 
Dykeweg, Algoa Park. 
Leander Wait en Sharon Vorster kom ook 
Sing. 
 
GEMEENTE BEPLANNINGSGELEENTHEID 
In die gemeente is daar uitdagings soos byvoorbeeld 
die afname in erediensbywoning, onbetrokkenheid van 
lidmate en uiteenlopende bedieningsbehoeftes wat 
dringende aandag verdien. Almal is welkom om die 
geleentheid by te woon. Ons het jou insette nodig.  
Dit bepanningsgeleentheid vind plaas op Saterdag 5 
September 2015 van 8:00-11:00 in die konsistorie. Laat 
weet asb die kerkkantoor indien jy dit gaan bywoon. 
 
DANKIE-SÊ 

Francois en Elizabeth Fourie, wat verlede week die 
erediens gelei het, het vir ons hierdie briefie gestuur. 
 

Ons het die hoogste waardering vir die manier 
waarop die hele diens gereël is. Baie dankie vir 
die hartlike ontvangs, hulp met die opstel van die 
klank, hulp met die woorde op die skerm, heerlike 
tee en eetgoedjies, water, … en al die moeite om 
dinge vir ons so gerieflik as moontlik in te rig.  
 
Baie dankie bo alles - dat julle so ‘n wonderlike 
geleentheid aan ons toevertrou het. Dit was so 
mooi in die saal: die besondere baniere wat julle 
daar op het!, en die onmiskenbare warmte van God 
se Teenwoordigheid …. en al die mense wat so 
lekker saamgeluister en saam gesing het.  
 
Die liefde waarmee julle werk, gaan nie ongesiens 
verby nie…. nog nooit voorheen sou ‘n gebedsgroep 
ons kom opsoek nie, om sommer daar in die 
kombuis, vir die diens en vir ons in tree. 
Gewoonlik gaan soek ons maar altyd die kerraad 
of gebedsgroep waar hulle in die konsistorie of 
erens bymekaar kom. En gister het julle na ons 
toe gekom. Dis baie spesiaal. Ons het die gebede 
van mede- gelowiges so bitter nodig en julle het 
ryklik in ons behoefte voorsien!   
 
Daar is ‘n warmte van hart by julle wat ons lank 
sal bybly. Dra asseblief ons beste wense oor aan 
elkeen wat iets bygedra het. Ons wens vir julle en 
julle Gemeente, die HERE se seën - waarsonder 
niks tog ooit die moeite werd is nie.  
 
FRANCOIS EN ELIZABETH FOURIE 
 
 

https://www.facebook.com/ngkraggakamma

