
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

VOORBIDDING 
Helen Marais se man, Abé is oorlede. 
Adriaan van Wyk se ma is oorlede.  
Meegevoel aan die families. 
 
*GEBEDSVERSOEK 
Janine Coetzee van There4ministries en ’n span het op 
20 April op ’n bemoedigingsreis na Irak vertrek.  Ons bid 
dat die Here hul pad sal seën en voorberei.  Bid vir hul 
veiligheid en persoonlike geestelike voorbereiding. 
 
 
GEESTELIKE GROEI 
Die Geestelike Groei byeenkomste vir dames, 
aangebied deur Janine Coetzee, beoog om 9 Mei 2017 
te begin. 
Dit sal elke Dinsdagoggend tussen 9:00 en 10:00 vm en 
Woensdagaand tussen 19:00 en 20:00 plaasvind. 
Kontak  asseblief die kerkkantoor indien jy belangstel 
om dit by te woon. 
 
 
7 WEKE IN GESPREK MET GOD 
Ons begin op Sondag 7 Mei met ’n 7 weke 
geloofsvorming proses in ons eredienste en in 
kleingroepe.  
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.  Kleingroepe wat reeds 
bestaan, kan die kerkkantoor laat weet hoeveel persone 
deel gaan wees van die 7 weke program. 
 

SONDAG 23 APRIL 2017 
09:00 Eredienste in beide kerkgebou en saal   
Kleuterkerk 
Kategese 
By  die deure is Kerkbodes beskikbaar 
 
Dankoffer by die deure: Merryvale 
 
Teebeurt vandag :  Vergeet my nie sel 
Geen teebeurt vlg Sondag agv skole langnaweek 

 

MAANDAG 24 APRIL 
18:00  ViA vergadering in gebedskamer. 
Al die dames word uitgenooi om die vergadering by te 
woon. 
 
 
EREDIENSTE SONDAG 30 APRIL 
Daar is slegs een gesamentlike diens in die kerkgebou. 
Christoff en Phia Bosch se dogtertjie word gedoop by 
die geleentheid. 
Geen kleuterkerk en kategese. 
 
 
FONTEINVRIENDE 
Liewe vriende, as gevolg van ons baie besige 
Maartmaand en die skoolvakansie, sal ons nie in  
April ‘n byeenkoms hê nie.  Op Vrydag 26 Mei hou ons 
groot makietie, want dan besoek Johan van Rensburg 
en Rina Hugo ons.  Toegang is gratis, maar ‘n 
silwerkollekte ten bate van die Seereddings Instituut sal 
opgeneem word. 
Verdere inligting volg later. 

 
KERMISLYSTE BAIE BELANGRIK!!!!! 
Daar is kermislyste in sekere  van die wyke se 
vakkies. Die dienswerkers moet asb kyk.   As gevolg 
van te min tyd, kon al die lyste nie vandag gereed 
wees nie. Die res van die kermislyste sal teen 
eerskomende Dinsdag beskikbaar wees. 
Let asb daarop dat die buitewyke se kermislyste 
per epos na hulle gestuur gaan word. 
 
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. 
 
 



 
OP ‘N KERKRAADSVERGADERING GEHOU OP WOENSDAG 29 MAART 2017 HET DIE KERKRAAD DIE VOLGENDE BESLUIT 
GENEEM: 
Die Here seën vir ons met wonderlike uitdagings en ons moet biddend Sy oplossing soek.  
 
 

Belangrike uitgangspunte en inligting vir enige gesprekke en besluite oor die pad vorentoe vir Kraggakamma 
gemeente: 

 Die fokus van enige verandering of verskuiwing is meer effektiewe bediening tot geestelike verdieping van die 

hele gemeente. 

 Verskillende spiritualiteite moet beskerm word. 

 Die ideaal is dat die gemeente een boodskap van die Here op ‘n Sondag hoor. 

 Die bywoning van die eietydse diens groei die afgelope 3 jaar met meer as 20% per jaar, terwyl die klassieke diens 

stabiel bly. Die beter bywoning en beperkte plek in die saal beteken dat die eietydse diens besig is om vol te word. 

Die kerkgebou moet ingerig word om ook die eieitydse diens te huisves.  Verhoog, klank, plek vanwaar klank effektief 
beheer word, stoele, ligte ensovoorts moet aandag kry. 

Sodra die ruimte in die gebou gereed is vir die eietydse diens, gaan tandemdienste met dieselfde boodskap, wat 
herhaal word deur een dominee, in die kerkgebou gehou word. 
Voorlopig bly die 2 gelyktydige dienste soos tans funksioneer. 

‘n Jeugvriendelike lokaal is ook nodig. Daar word beplan om die konsistorie as multi-funksionele lokaal in te rig 
waar die jeug, maar ook ander groepe kan vergader. 

 
NUWE INTREKKERS 

Baie welkom by ons.  Vul asb die 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. 

 
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. 
 


