
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Hugo Gerber en Fred Vosloo ondergaan behandeling. 
Val van der Merwe se broer is oorlede.  
Arno van Wyk se ma is oorlede. 
Anet Kritzinger herstel na ’n operasie. 
’n Kleinniggie van Jean-Marie Oberhozer is met kanker 
gediagnoseer. 
Ds Deon Loots, wat by by Somerstrand was, se vrou 
Irma is ook met kanker gediagnoseer.  
*Die graad 7-12 kamp wat later vanoggend oppad 
terug is van Eersterivier af.      
*Dank Hom vir reën wat geval het. Bid dat Hy reën sal 
stuur waar dit nog droog is en veral in die Wes-Kaap 
waar die baie brande woed.  
 
Ons dank aan ons Hemelse Vader vir ’n geseënde 
week van gebed.  
Maandag: Wêreldsending 
*Ds Carl, Crous, Gerrit en Janine Coetzee, Christiaan 
enOhna Crouse vertrek na Egipte om spanlede van 
Veritas te bemoedig. 
*Noord-Korea waar Christen vervolging die ergste is. 
*WWJD – Brendon Slabbert en sy gesin werk regoor 
die stad,  waar daar nood is. 
 
Dinsdag: Ekonomie wêreldwyd.  Ons bid ook teen 
korrupsie en oneerlikheid. 
*Onderwys:  Hofsaak in April oor godsdiensbeleid in 
skole, voortbestaan van ACSV, geweld in skole en 
dwelms.  Dat die Heer elke Christen onderwyser/es sal 
versterk om hul geloof uit te leef. 
 
Woensdag:  Ring van Algoa: 10 gemeentes 
Vir die pad vorentoe, vir elke gemeente.  Dat die Here 
hul duidelik sal lei. 
*Kraggakamma:  Dank aan ons Hemelse Vader vir al 
ons seëninge.  Vir duidelike leiding vir die volgende 10 
jaar.  Dat ons ’n toegewyde en biddende gemeente sal 
wees. 
*Families:  dat ouers opnuut hul verantwoordelikheid 
ten opsigte van Christelike opvoeding tuis sal besef. 
Ons bid vir enkelouers. 
Rom 12:1(b) … Gee julle self aan God as lewende en 
heilige offers wat vir Hom anneemlik is. 

SONDAG 22 JANUARIE 2017 
09:00   Eietydse en klassieke diens. 
Riëtte Gerber preek in die klassieke- en Anton van 
Jaarsveld in die eietydse diens.  Welkom aan hulle. 
MG en Deon is by die kategesekamp. 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15   Junior kategese (graad 0-6) open in die 
kerkgebou voordat hulle na hul lokale toe verdeel.  
Ouers en kinders kom in die kerkgebou bymekaar. 
Dankoffer by die deure -  Sinodale dankoffer vir  
Jeugbediening 
Kerkbodes is by die deure beskikbaar 
Teebeurt vandag: Welwitschia sel 
Teebeurt 29 Januarie:  Kappertjie sel 

 

Hierdie week begin die diensterreine vergader. Enige 
iemand is welkom om te kom dien op ’n diensgroep 
waar die Here hulle wil gebruik 
 
MAANDAG 23 JANUARIE 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer. Alle bidders 
is welkom. Gelowige gebed verander  die wêreld. 
17:30  Musiekbediening diensterrein by Ds MG se 
pastorie (Asterlaan 16) 
19:00  Gemeentebediening diensterrein in die 
gebedskamer 
 
 DINSDAG 24 JANUARIE 
17:30  Eiendomme diensterrein in die gebedskamer 
Die getuienis diensterrein vergadering is uitgestel na 7 
Februarie.  
19:00  Leef@Kerk    
 
WOENSDAG 25 JANUARIE  
18:00  Selleiers opleiding in die konsistorie           
  
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vormpie 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. 
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
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. 
 
 
 
 



DANKIE 
There4-Bedieninge sê dankie: Gerrit & Janine wil net 
dankie sê aan elke lidmaat in Kraggakamma gemeente 
wat so mildelik bygedra het vir hul reis na Egipte, in 
vennootskap met Veritas. Baie dankie vir elkeen wat 
ons dag vir dag dra in gebed. Ons is fisies vyf in ons 
groep, maar in der waarheid reis honderde 
gebedsvennote saam. Ons waardeer elkeen van julle. 
Gerrit en Janine 
 
Konsepwetgewing getiteld Combating of Hate Crimes 
& Hate Speech Bill. 
Ek rig hierdie skrywe aan jou vir moontlike 
kommentaar op die voorgenome wetgewing. Die 
teikendatum vir reaksie is 31 Januarie 2017. Indien jy 
wil reageer, heg ek dokumente aan wat as agtergrond 
kan dien. Dr Marelize Marais van UOVS het ‘n 
uitstekende dokument voorberei wat aangestuur sal 
word as die NG Kerk se amptelike kommentaar op dié 
konsepwetgewing. ’n Dokument wat deur die TKR, 
bestaande uit die NGK, NHKA en GEKA aangestuur sal 
word is by Kraggakamma se kerkkantoor beskikbaar. 
Die adres waarna kommentaar gestuur kan word is: 
The Deputy Minister of Justice John Jeffery, by die 
volgende eposadres: NiMaweni@justice.gov.za. Stuur 
dit ook aan hatecrimes@justice.gov.za. Dit wil 
voorkom asof die volgende punte belangrik is en kan in 
kommentaar aangespreek word: 
• Die tydlyn is onregverdig en onbillik 
• Vae formulering van sleutelkonsepte 
• Die konsepwetgewing is oorbodig en word reeds 
grondwetlik en in ander wetgewing       
   aangespreek 
• Vryheid van spraak kom ingedrang en sal oortreders 
kriminaliseer 
• Vryheid van godsdiens kom ingedrang en sal kerke se 
profetiese rol inperk. 
Ontvang van Gustav Claassen, algemene Sekretaris van 
die NG Kerk. 
 
 
EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING  
Effektiewe jeugbediening volgens God se plan is 
huisgesentreerde jeugbediening met die 
ondersteuning van die erediens, kategese en 
jeugbyeenkomste.  
Die gemeente (en skool) se jeugbediening mag, kan en 
wil nie die rol van ouer/s oorneem nie. Ons ondersteun 
ouers en skep ’n ruimte waar ouers die geleentheid en 
selfvertroue kry om geloof aan hulle kinders oor te dra.    
 
--------------------------------- 
Moenie jou ontstel oor die dinge in die Bybel wat jy nie 
verstaan nie. Bekommer jou liewer oor die dinge wat jy 
wél verstaan, maar nie doen nie.  (Corrie ten Boom)   
 
 
 

 
HELP ASSEBLIEF! 
’n Paartjie met vier kinders, waarvan een 7 maande 
oud is, se huis het gister afgebrand tot op die grond.   
Hulle het letterlik ALLES verloor.  Die pa het net genoeg 
tyd gehad om die kinders uit te vat. 
Enige hulp met kos, klere,komberse, dalk matras, 
borde ensovoorts, sal BAIE waardeer word.  
Dit kan by die kerkkantoor afgegee word. 
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