
DIE KOMMUNIKAMMA 
 
 
 
 
 
 
 

SAKE VIR GEBED 
Frances Saporta se broer is oorlede. 
Jackie Melville is in die hsopitaal. 
Christo Landman het gesondheidsprobleme. 
Lynette Barnard se ma is oorlede.  Bid vir vertroosting en vir 
die werksaamhede van Gospel for Asia. 
Dank die Here vir die geloofsgemeenskap wat ons met die 
Nagmaal en Gemeente-ete ervaar het.  Aan Hom al die lof en 
eer. 
Teks vir die week: Spreuke 3:5-6 Vertrou op die Here en 
moenie op jou eie insigte staatmaak nie.  Ken Hom in alles 
wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. 
Ons bid vir mekaar as geloofsgemeenskap: 
*dat ons Jesus, ons Here elke dag, in alles altyd eerste sal stel. 
*dat ons liefde vir die Here daagliks mag groei en meer 
sigbaar mag word tot verheerliking van Sy Naam. 
*dat ons God sal loof en prys deur gebede en aanbidding vir 
Sy groot ontferming en genade elke dag.  Christus het klaar 
oorwin, daarom is ons ’n geloofsgemeenskap van wenners.    
Daarom leef ons elke dag uit Christus se oorwinning! 
*Bid vir vakatures op die kerkraad. 
God wil deur Sy genade en liefde vir ons elkeen gebruik om in 
Sy koninkryk diensbaar te wees.Bid asseblief dat God, ons 
Vader deur Jesus Christus vir Kraggakamma gemeente 
persone as medewerkers sal stuur! – hier is ek, gebruik my 
Here. 
*Bid vir die Heer se leiding tydens die Ringsitting 3-6 Sept. 
*Kerkraadsvergadering Woensdagaand. 
 
Bid saam met die Bybelgenootskap 27 Aug – 2 September 
Egipte:  Vanjaar fokus ons veral op die jeug.  Bid asseblief vir 
die verskillende geleenthede wat ons beplan waar jongmense 
hul talente in verskillende kunsvorme, byvoorbeeld musiek 
en drama, kan inspan om Bybelse temas toe te lig.  Bid dat 
hierdie projekte die Bybel meer toeganklik vir tieners sal 
maak.  Bid vir ons personeel. 
Algeria:  Dank die Here vir Bybelwerk in die land.  Bid veral vir 
Bybelvertalingsprojekte waaraan gewerk word.  Baie 
jongmense in die land is nuuskierig oor die Christendom en 
luister na Christenradio of kyk na programme op die internet.  
Bid dat ons geskikte Bybelgedeeltes vir hulle beskikbaar sal 
kan stel. 
Tunisië:  Bid vir die Christene in die land, asook vir die Kerk.  
Bid dat dit moontlik sal wees om met georganiseerde 
Bybelwerk hier te begin.  Bid vir vrede en politieke stabiliteit. 
 
 
 

SONDAG 27 AUGUSTUS 2017 
09:00  Klassieke diens in kerkgebou en eieitydse diens in 
saal                
Kleuterkerk 
10:15 Kategese  

Die         dankoffer by die deure is vir Christelike lektuursentrum. 
Daar is pamflette met inligting oor die CLF en van hul 
materiaal in die voorportaal beskikbaar. 

      Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar. 
Teebeurt vandag: St Joseph en Aalwyne sel 
Teebeurt 3 Sept: Vergeet-my-nie sel 
17:00  Kooroefening 
 

MAANDAG 28  AUGUSTUS  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
 
DINSDAG 29 AUGUSTUS 
19:00  Leef@Kerk in die konsistorie 
 
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 
19:00  Kerkraadsvergadering 
 
DONDERDAG 31 AUGUSTUS  - FONTEINVRIENDE 
09:30  Fonteinvriende 
Kom leer om jonk te bly!!! 
Deon Els gaan ons toespreek oor die wonder van die 
brein.  
 Trek iets jonk aan of sit iets jonk op – laat jou 
verbeelding werk. 
Kom ons kyk wie lyk die jongste. 
Heerlike sop en broodjies word bedien. 
FONTEINVRIENDE 
Fonteinvriende gaan  Vrydag, 8 September vanaf 16:00 
’n mini-verkoping hê.  Kerrievetkoeke en pannekoek sal 
te koop wees.  Kom ondersteun ons asseblief. 
 
VRYDAG 1 SEPTEMBER MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
VOLGENDE SONDAG 3 SEPTEMBER 
09:00  Eietydse diens in saal en klassieke diens in 
kerkgebou. 
18:30 Gespreksgeleentheid met prof Nelis Niemandt in 
die saal. 
 
TEMAS VIR PREKE EN SELGROEPE 
Tema vir semester:  Vreugdevol vry! 
3 September:   Voel God se ritme (om gestuur te wees) 
Luk 10:1-16                        
 
KATEGESE UITREIK SONDAG 3 SEPTEMBER 2017. 
Meer inligting sal in die betrokke klasse deurgegee 
word.  Kontak die jeugleiers indien u wil help met die 
uitreik.  



Bid vir matrieks wat met hul rekord eksamen begin. 
Matrieks in die gemeente is: Ruan Botha, Stacy 
Frazenburg, Frans Krause, Izel Lambrechts, Paul-Leon 

Lourens, Karla Müller, Leah Nel, Shaun Oosthuizen, 
Jane Theron, Ansunel van Rooyen, Janré Viljoen, Nicole 
Westraad. 
 
GEMEENTE-ETE 
Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om die 
gemeente-ete moontlik te maak.  Dit was ’n wonderlike 
saamkuier en -eet geleentheid. 
 
There4Ministries 
Ons bid hierdie week vir Christene in Eritrea.  Sedert 
April is 210 Christene gearresteer,  Hierdie is die mees 
onlangse arrestasies en hulle geskied gewoonlik terwyl 
Christene se huise deursoek word.  Daar is vele ander 
Christene wat vir jare al in verskriklike omstandighede 
aangehou word.  Kom ons bid vir die vryolating van ons 
boeties en sussies.  Bid ook dat die Here die owerhede 
van Eritrea se harte sal aanraak.  Bid vir ‘n einde aan 
hulle beperkende maatreëls. 
  
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Voltooi asb die groen vorm in die 
voorportaal en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe 
intrekkers aanlyn voltooi.  Ons sal u so gou as moontlik 
kontak.  Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za.  Meer inligting 
oor ons gemeente is beskikbaar op ons webwerf, 
www.ngkraggakamma.co.za 
 
Ringsitting 3-6 September 
ALMAL WORD UITGENOOI NA DIE VOLGENDE 2 
GELEENTHEDE WAT PROF NELUS NIEMANDT TYDENS 
DIE RINGSITTING IN ONS KERKSAAL SAL LEI 
SONDAG 03 September 
18h30    Tema: Floreer in tye van verandering.  
               Dink  klein en doen groot!   

               'n Kerk wat floreer in tye van verandering.  

 Tegniese en aanpasbare verandering 

 Demografiese verandering in SA 

 Hoe bring die kerk lewe in tye van verandering? 

 Ons is wat ons liefhet! 

 Verandering - nie deur anders te dink nie - maar 
deur te oefen om anders te doen. 

MAANDAG 04 September 
  18h30 Tema: Gemeentes wat God in die buurt ontdek 

-  'n nuwe teologie van geloofwaardige 
teenwoordigheid.   

  Missionale gemeentes is gegrondves in 'n plek 

 Die belang van "plek" en "missio Dei" om 'n 
gestuurde kultuur te ontwikkel - ontdek God in 
jou poskode. 

 Nuwe waardering vir die "commons" 

 Geloofwaardige teenwoordigheid 

 Mense wat die grond om hulle bewerk 

 Rituele en gewoontes wat geloof laat grondvat 
(sake soos Wandel in die Woord, Wandel in die 
Wêreld, Gebedsreise, Gasvryheid, 
"Randomizing rituals", Speel) 

 

*15-17 September- Sendingkonferensie – ACTIVE 
Mike Burnard van In Context Ministries is een van die 
sprekers. 
Plek: Westway Baptiste kerk.  Gapkerk – Greenacres. 
 (Bid vir hierdie konferensie) 
 
VROUEKAMP EERSTERIVIER 13-15 OKTOBER 2017 
Stuur asb jou naam, van en eposadres vir                   
Sonja by 084 703 2992. 
Die spreker by die kamp is ds Eldré Bester. 
 Koste:  R400 as jy jou eie verblyf het.  (Daar is ‘n lys van 
beskikbare huise by die kerkkantoor/Sonja. 
R500 as jy in die sentrum gaan bly. 
Deposito van R200 betaalbaar teen einde Augustus en 
res betaalbaar teen 1 Oktober asb. 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS BASAAR 
Die Tehuis hou basaar op 9 September 2017 om 09:00 
by Assenburgstraat, Kabegapark.  Kom ondersteun asb 
die Tehuis wat die fondse baie nodig het.  Enige bydraes 
of hulp is baie welkom.  Ons kerk is verantwoordelik vir 
hulp by die pannekoek- en naaldwerktafels.   
Kontakpersone is Marlene Postma (041-3605243) of 
Ansie Vorster (041-3794169). 
Die Tehuis benodig ook op gereelde basis toiletware 
soos seep, skeermesse, pleisters, babapoeier ens. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 
 

DAMES LENTETEE: 
VIA nooi alle dames uit na ‘n spesiale lentetee met 
Ronel Gouws as gasspreker. Ons kan nie wag om te 
hoor hoe sy deel oor IS DIT OOK LENTE IN JOU HART? 
Moenie hierdie geleentheid en saamkuier misloop nie! 
DATUM: 16 September 2017 om 14:30 
Koste: R120-00 pp, wat ‘n serpie insluit (kaartjies by 
kerkkantoor  en Sondae by maalruimte beskikbaar) 
Gaskunstenaars:  Largo Vocal Ensemble  
 
Ons is op soek na die kraai en donkie-handpoppe van 
die kerk.  Indien iemand weet waar dit is, kontak asb 
die kerkkantoor.   
 
Kammaland Vakansiesorg 2-6 Oktober 2017: 
Kontak Shantelle by kammaland01@outlook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


