
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

JAARTEMA VIR 2014 
In Christus is ons lote wat vrugte dra 

Ons is God se fontein van liefde 
 

VOORBIDDING 
Sussie Jordaan van Kraggakammaweg 15, se begrafnis 
was Donderdag  en Anton Myburgh, Samanthaweg 1, 
se begrafnis was Vrydag.  Voorbidding vir Thea en 
familie, asook die Jordaan familie. 
 
Willem Roos van Huis Louisa Meyburgh nr 7, is in die 
hospitaal. 
Maizie Cloete van  Tuliplaan 43, het ’n rugoperasie 
gehad. 
Daphne Keyter van Geisha crescent 8A, Kabegapark 
moet vir behandeling gaan. 
Duoletta van der Merwe van Stella Londt 90, gaan 
hospitaal toe. 
 

 
MAANDAG 20 JANUARIE 
17:30    Musiekbediening. 
19:30   Getuienisaksie (na Week van gebed). 
 
WOENSDAG 22 JANUARIE 
09:00    Gesamentlike opening  van Bybelstudiegroepe 
              in die konsistorie. 
 
 
 

KOM VIER DIE LIEFDE op Valentynsdag 
Kom geniet ‘n aand van liefde met jou liefste 

Vrydag 14 Februarie om 19h00 in die kerksaal 
‘n Ligte ete word bedien en lekker vermaak 

Koste: R120-00 per paartjie. 
Kaartjies sal Sondag 26 Januarie beskikbaar wees by die 

oggenddienste. 

 

 
 
 

SONDAG 19 JANUARIE 2014 
  10:15    Kategete opleiding en organisasie 

                     in konsistorie. 
                     Junior en senior kategese begin  
                      volgende week. 
        17:30    Event kuier en koffie in saal. 
        18:30    EVENT. 
        19:30    Event kuier verder in saal. 
 
      Spesiale kollekte: Gemeentebediening 
      
       By die deure:  Kerkbodes    
       Teebeurt  vlg week:  Sonneblomsel Dirk vd Mescht 
 

 
WEEK VAN GEBED – tema:  GEBED 
 19:00 Maandag tot Vrydag 
Ons verhouding met ons Heilige en Magtige God word 
gebou en versterk deur met totale afhanklikheid in 
gebed tot Hom te nader! Ps 145:18 (Afr 83) ‘Die Here is 
naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in 
opregtheid aanroep’. 

Die Week van Gebed is ‘n geleentheid om weer tot 
voor die troon van die Vader te kom. Jer 3:22(b) Kyk, 
ons kom na U toe, want U is die Here ons God! Laat 
ons geurende die week van Gebed veral daarop fokus 
om weer werklik stil te raak voor God sodat ons Sy wil 
vir ons gesinne en familie, die gemeente, ons stad en 
die land kan soek. 

Dit is die Vader se opdrag aan ons om te bid, Hy wil hê 
dat ons Hom in gebed sal aanroep. Hy wil ook vir ons 
nuwe dinge leer van Sy Majesteit. Hy is groot bo ons 
besef en daarom sal en kan ons NOOIT ophou om van 
Hom te leer nie. Ons moet leerlinge van God word. 
Dawid bid in Ps 51:17 Here, gee my die Woorde om U 
lof te verkondig. 

En kyk hoe getrou is God: Jesaja 50:4 Die Here my God 
het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat 
ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat 
Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n 
leerling moet luister. Die Here my God het my geleer 
om te luister…’ KOM ONTDEK IN DIE WEEK VAN GEBED 
WAT HY VIR JOU WIL LEER… 

Ons gebed kan daarom wees: ‘O, Gees van God, gee 
vir my nuwe woorde: byvoeglike naamwoorde en 
metafore om ‘n nuwe besef van die Vader te kry’. 
Nuwe woorde gee vir ons ‘n nuwe verstaan van God. 
Mag ons nooit te gemaklik wees met ons God, om op 
te hou om van Hom te leer nie. Vir ewig bly God 
dieselfde, Hy verander nooit nie, maar ons begrip van 
Hom moet vernuwe sodat ons geloof in Hom nie 
stagneer nie. Dit beteken dat Hy dalk vir ons dinge mag 
openbaar wat ons nog nooit van Hom geweet het nie. 
Daarom moet ons die Gees ook vra om ons geestelike 
oë en ore oop te maak sodat ons by Hom kan leer. 



Kom ontmoet weereens hierdie God wat vir jou en my 
so baie lief het gedurende die Week van Gebed. Kom 
vind by Hom uit en kry duidelikheid oor wat Hy vir jou 
beplan. Hy se “Ek weet wat ek vir julle beplan, se die 
Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 
‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle my 
aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede 
verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan My wil 
ken as julle met julle hele hart daarna vra (Jer29:11-
13) DIS ‘N BELOFTE VAN GOD! Ons KAN dit glo want Hy 
is God. Hy kan nie ‘n leuen vertel nie 

Hier is ‘n uitdaging as jy dalk nie seker is hoe groot en 
magtig God werklik is nie… Is jy braaf genoeg om dit 
aan te neem?? 

Gaan lees Habakuk se gebed in Habakuk 3, en verbeel 
jou dat dit die manuskrip van ‘n film is. Kyk met jou 
geestesoog na die beelde wat in hierdie gebed afspeel. 
ONTSAGWEKKEND!!! En DIT is die God vir wie ons 
dien! Ons God op wie ons vertrou! Hy help en beskerm 
ons (Ps115:11). Ps 95:4 ‘Die dieptes van die aarde 
behoort aan Hom, die kruine van die berge is Syne. v6. 
Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons 
buig, kom ons kniel voor die Here ons ‘Skepper! 

KOM BID SAAM EN LEER HIERDIE GOD NOG NADER 
KEN. Sien jou by die aanddienste die week. 

Die Heilige Gees is besig om die gemeente se 
gebedsbediening in ‘n dinamiese nuwe rigting te 
stuur.  Hy is besig om meer bidders op te rig om Sy 
stem te hoor en die wil van die Vader te soek.  Indien 
die Gees van God jou lei  om deel te wees van hierdie 
bediening, kan jy gerus vir Lee-Ann Viljoen by 083 444 
1618 skakel.  Besoek ook die webwerf vir meer inligting 
oor die Gebedsbediening en die visie wat die Vader 
besig is om te ontvou. 

 
CMR –hulp aan individu 
Die CMR het ‘n dringende behoefte aan ‘n naaimasjien 
of omkapmasjien vir een van hul Sidwell kliënte. 
Mariette se naaldwerkmasjien waarmee sy artikels 
maak om te verkoop sodat sy kos vir haar kinders op 
die tafel kan kry, het gebreek.  Haar tafeldoeke en 
kussings met lapverf van die “big five” of huidig klein 
springbokkies is die moeite werd om te besit.  
As daar iemand is wat ‘n masjien het wat sy wil 
afstaan, sal ek vreeslik bly wees. 
Baie dankie 
Louria. 
 
GEOPENDE DEURE 
Ons het ’n brief van dank ontvang van Geopende 
Deure vir die geldelike bydrae van die gemeente. 
 
 
 
 
 

FASILITERINGSPROSES 
Die fasiliteerder, dr Danie van Tonder, is besig om die 
bediening in die gemeente te evalueer en om korrekte 
prosedure in plek te stel. 
Bid asb vir die Heilige Gees se leiding van die proses 
 
Jesus is Lord Ministires ( Kleinskool)- kinder en 
jeugbediening 
Graag wil ek net weereens baie dankie sê vir al die 
kolwyntjies vir ons kersafsluiting. Dit was voorwaar ‘n 
pragtige gesig om die duisend koekies so bymekaar te 
sien en die kinders het behoorlik gesmul! 
 
Dit is begin van die jaar en weereens het ons 
skoolfonds, skoolskoene, skoolhemde, tasse en boeke 
nodig. My bankrekening vir die bediening staan op die 
oomblik op R800. Die tragiek van verwaarloosde 
kinders in hierdie area is dat ouers nie die nut van ‘n 
hoërskool-opleiding insien nie. “Die skool kos te veel 
geld, so die kinders moet gaan werk ”, redeneer hulle. 
Werk, soos u weet is daar nie, so die tieners bly by die 
huise. Hulle sit verveeld rond en soek ‘n manier om 
geld te maak.  
 
Ek herinner u net weer dat die “JILM Kinder- en 
Jeugbediening” afsonderlik van die hoofrekening 
funksioneer. Ons moet self weekliks kos vir die kinders 
in die hande kry en vir elektrisiteit en ander uitgawes 
betaal. Donasies wat aan Jesus is Lord Ministries 
gestuur word, gaan vir die bediening van die 
volwassenes, instandhouding van geboue ens. Ons 
kinderbedienning se bankrekening word afsonderlik 
bedryf en is ook aftrekbaar van belasting. Rekening 
nommer is: JILM ChiId and Youth Ministry, ABSA 
Spaar: 9273107185. Takkode 632005. Die NPO 
registrasie is : 028235 . Donsies kan ook by die 
kerkkantoor ingehandig word. 
Ons het al in die verlede tesame met baie ander 
teleurstellings ‘n paar suksesse beleef. Voor verlede 
jaar was een van ons seuns die hoofseun by sy 
hoërskool en ons kon vir hom ‘n werk kry. Die vorige 
jaar was ‘n dogter hoofmeisie by ‘n ander skool. Sy 
doen nou ‘n diploma in sakebestuur. Vanjaar is nog ‘n 
seun in matriek. Vanweë die haglike omstandighede by 
sy huis , “huur” hy nou ‘n kamer by ‘n ander gesin 
sodat hy sy aandag aan sy studies kan wy. Ons sal 
noodgedwonge moet help om die huurgeld te betaal.  
U gebed en ondersteuning vir hierdie seun ( Angelo) en 
vir die ander kinders in dieselfde omstandighede is van 
essensiële belang. Bid ook asseblief vir die bediening as 
sulks en vir my en my helpers.  
Baie dankie by voorbaat 
Margita Marx 0823374336 
 


