
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

VOORBIDDING 
Steve Britz is in die hospitaal in Johannesburg vir 
behandeling. 
Michau Reeder se seun Jaco, 35 jaar, is hierdie week 
oorlede.  Bid vir die Here se troos, vrede en krag vir 
Michau en Celia. 
Niekie Oosthuizen se swaer is baie ernstig siek.  Bid vir 
haar suster en twee kinders vir krag en genade. 
Hugo Gerber het hierdie week weer behandeling 
ontvang. 
Lenie Fourie sterk tuis aan. 
Kallie en Rooiop Kotze sukkel baie met hul gesondheid. 
 
Deut 31:6(c) “God sal julle nie in die steek 
laat nie, julle nie alleen laat nie.” 
 
*Gerrit Coetzee vertrek eersdaags op ’n uitreik na die 
Ooste. 
 
*#Imagine kamp Ons bid vir: die leiers, vir inspirasie en 
geesvervuldheid; alle praktiese reëlings; dat U vooruit 
sal trek en die pad gelyk sal maak.  Here ons bid dat u 
alle tieners wat na die kamp gaan, geestelik sal 
voorberei. 
 
*Ons dank U vir ons geseënde nagmaal verlede week. 
Kraggakamma is ’n groeiende gemeente en daarvoor 
prys ons U naam.  Die toekoms is vol uitdagings.  Ons 
bid om duidelike leiding en beplanning, asook wysheid, 
insig en eensgesindheid.  Bid dat die Heilige Gees almal 
betrokke duidelik sal lei om baie duidelik te onderskei 
wat die wil van God is.  Ons bid vir ons leraars en hul 
gesinne en vir almal in leiersposisies. 
Bid vir ’n geskikte jeug-vriendelike lokaal. 

 
*Dankie vir die reën wat geval het.  (Smithfield, Suid- 
Vrystaat se dorpsdam is die eerste keer in 3 jaar vol). 
Ons bid steeds vir die gebiede wat baie droog is. 
 
*Volgende Sondag vier die gemeente verjaarsdag.  
Dank die Here vir 44 jaar van genade! 
 
 
 

SONDAG 26 FEBRUARIE 2017 
09:00  Klassieke en eietydse diens.  Die dominees 
herhaal die boodskap wat hul vandag bring  volgende 
week in die ander erediens. 
Kleuterkerk in die bushuisie 
10:15  Kategese 
 
Dankoffer by die deure:  Sinodaal Algemene 
Bedieningsfonds 
 
Teebeurt vandag:  Santjie v Niekerk Bybelstudiegroep 
Teebeurt 5 Maart: Azalea en Aalwyne selle 

 

MAANDAG 27 FEBRUARIE 

12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid.Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
 
 DINSDAG 28 FEBRUARIE 

19:00  Leef@Kerk.   
 
DONDERDAG 2 MAART  
Wêreldbiddag vir vroue. 

 
 Wêreldbiddag vir Vroue:  
 Wêreldbiddag vir Vroue gaan 

deur ons gemeente op 
Donderdag 2 Maart gevier 
word.   

 
GOD SE GENADE IS OOK VIR JOU!  VIa gaan ‘n uitreik, 
sowel as ‘n gebedsgeleentheid bied.  Die uitreik sal 
vanaf  17:00-17:45 plaasvind. 
Bymekaarkomplek:  Spar se parkeerarea oorkant die 
bushalte.  Ons gaan ‘n woord van bemoediging en 
lekkertjie in die omgewing vir mense uitdeel.  Die 
gebedsgeleentheid sal vanaf  
18:00-19:00 by die kerk plaasvind.  As jy verlede week 
‘n plakkaat geneem het en agter in jou motorruit 
geplaas het, ruil dit asseblief hierdie week met ‘n nuwe 
plakkaat.  Dit sal in die voorportaal van beide dienste 
beskikbaar wees. 
(Die tyd is verlede week verkeerd aangedui!) 
 
LYDENSTYD PROJEK 
Eerskomende Woensdag, 1 Maart, begin lydenstyd 
Dit is ‘n wonderlike tyd waarin ons mekaar oproep om 
vir 40 dae iets waarvan jy hou op te gee (koffie, 
lekkernye, sosiale media) en meer tyd by God te 
spandeer.  
Maar kom ons gee nie net iets op nie, kom ons doen 
ook iets. Ons versoek mense om in die 40 dae van 
lydenstyd iets aan iemand in nood te skenk. Dit kan kos 
en klere, huishoudelike items, badkamerbenodighede 
ens wees. In die voorportaal is winkelsakkies met ‘n 
behoeftelysie om te gebruik.  



Moedig mekaar aan en bring asb alles na die 
kerkkantoor toe. 
Ons gemeente ondersteun tans behoeftige mense, PE 
Noord gemeente , MTR Smit Kinderhuis, Kleinskool, 
Vistarus, Place of Hope, om maar ‘n paar plekke te 
noem. Op die afkondigings verskyn ook die behoeftes 
van hulle wat gaan uitreik na Irak.  
God seën vir ons om ander te seën. 
 
SATERDAG 4 MAART 
06:00 Wêreldbiddag vir mans.  Alle manne is welkom 
om te kom saambid hier by die kerk. 
 
VOLGENDE SONDAG 5 MAART 
09:00 Klassieke en eietydse diens, kleuterkerk en 
kategese. 
 
VRUGTEFEES 
Die Bybelgenootskap se vrugtemark vind op Saterdag 
11 Maart vanaf 7.30 by die Bybelhuis in  
Cotswoldlaan 31, plaas. 
 
 
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. 
 
KATEGETE BENODIG 
Ons benodig dringend ‘n kategeet vir die graad 4 en 
graad 6 kategese groepe.  Die groepe is te groot vir een 
kategeet. 
 
Daar sal elke Sondag ‘n rolstoel in die voorportaal van 
die kerk wees, vir enigiemand wat dit benodig tydens 
die diens. 
 
KATEGESE PIEKNIEK 
Die Kategese piekniek, net vir kinders en ouers,  vind op 
Sondag 12 Maart plaas. Meer inligting en 
inskrywingsvorms sal vandag uitgedeel word.  
 
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. 
 
 

NOODOPROEP VIR PE NOORD 
Daar is ’n dringende behoefte aan klere, veral 
kinderklere en skoene. 
Enige huishoudelike items, asook beddegoed en 
gordyne word benodig. 
Lewer asseblief af by kerkkantoor. 
 
RAAK BETROKKE 
Daar is selgroepe in ons gemeente wat by die volgende 
instansies betrokke is en die volgende word benodig: 
Place of Hope –Fondse/kinderklere 
Vistarus – Bruikbare huishoudelike artikels/herwinbare 
plastiek (ou geute) 
MTR Smit kinderhuis – Fondse/kinderklere/tydskrifte 
Louisa Meyburgh tehuis – Fondse/tydskrifte. 
Donasies kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 
There4-Bedieninge se reis van bemoediging na Irak: 
Janine en 5 ander dames vertrek 20 April na Irak om 
Christene wat voor ISIS gevlug het te bemoedig en saam 
met die dames kreatiewe werkswinkels aan te bied. 
Hulle benodig die volgende items wat by die 
kerkkantoor afgelewer kan word: Ballonne, tennisballe, 
springtoue, rekke vir rekspring, kryte, sagte lekkers, 
koekkleursel, wit kerse, verfkwassies, Trinco teestringe, 
skêre, los kraletjies, filter koffie en handeroom. As jy 
eerder ‘n finasiële bydrae wil maak, betaal dit in die 
kerk se rekening met Irak as verwysing. 
 
Gebedsfokus op Irak: Ons bid hierdie week vir 
Christene in Irak wat probeer om na hulle verwoeste 
dorpies terug te keer en graag hulle lewens wil herbou. 
Bid vir hulle veiligheid en dat hulle nie moed sal verloor 
nie. Dit is nie die eerste keer wat hulle van voor af moes 
begin nie!  
Prys die Here vir al die instansies en organisasies wat 
hulle help om nuwe infrastruktuur op te rig.  
 
 

MAART MALLIGHEID  GEMEENTE KONSERT 
VRYDAG 24 MAART 

Kom wees deel van die gemeente pret. Ons soek  
items van selgroepe, fonteinvriende, jeug,   
Bybelstudiegroepe, jong mense, kleuterkerk, 
volwassenes ens. vir ŉ gesellige aand van pret saam 
met die Kraggakamma familie.   Lekker lawwe items, 
mooi items of vermaaklike items is wat ons soek. 
Ons gaskunstenaar van die aand is  Marelize Marx wat 
die aand met ŉ paar liedjies sal afsluit.  
Gaste gaan informeel by tafels en stoele sit en ŉ 
kosmandjie saambring. Kaartjies kos R60 vir 
volwassenes en R30 vir kinders. Alle fondse gaan vir 
Kleinskool Inisiatief. 
Skakel Margita Marx ( 0823374336) Elizma Harmse  
( 0839405617)   Heila van die Merwe (041360688) of 
Linda Rossouw (0824024396) en maak ŉ afspraak vir  
‘n oudisie Saterdag  25 Februarie.  
 


