
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 
Yvonne Britz is hierdie week geopereer.  Loof die Here 
dat die operasie suksesvol was. 
Pierre Rootman het ’n operasie ondergaan. 
Lettie Tait sukkel met haar gesondheid. 
Riëtte Jonker en Nic Grobler is in die hospitaal. 
Willie Esterhuizen se broer Frans se kleindogter, 2 jaar 
oud, is oorlede.  Ons innige simpatie. 
Bid dat die Here kalmte sal terugbring op kampusse.  
Bid vir wysheid vir hulle wat betrokke is. 
 

Ps 28:7 “Die Here is my sterkte en my 
beskerming.” 
*Ds Deon Els en ’n span is besig met ’n 
bemarkingsveldtog by skole vir die #Imagine 
jeugbyeenkoms.  Hierdie fees inspireer tieners jaarliks 
om met die evangelie terug te gaan na hul 
gemeenskappe en daar ’n verskil te gaan maak.  Oos-
Kaap fees word van 1-3 April weer by Mentorskraal 
naby Jeffreysbaai gehou.  Bid hiervoor. 
* Vandag is ’n spesiale dag van verootmoediging oor 
die droogte. Bid vir die droogte-geteisterde gebiede 
van ons land. 
*Die vervolging van Christene in Eritrea is op sy ergste 
ooit.  Die regering het die afgelope paar jaar bykans 
alle Pinkster- en Protestantse kerke gesluit.  Christene 
leef in vrees dat hul gearresteer sal word en vir hul 
geloof in Jesus Christus gemartel sal word.  Bid vir die 
honderde Christene wat in tronke en skeepvraghouers 
aangehou word.  Bid dat hul vergifnis en liefde sal 
uitstraal te midde van hul donker omstandighede.  Kyk  
na die kort video Eritran Persecution deur http:// 
there4ministries.org/get.involveld/pray.html#. 
*Verenig in gebed saam met gebedsgroepe by 
universiteite en bid vir die vrede en oplossing vir 
probleme. 
 
KOSKAS 
Die gemeente se koskas is byna leeg.  Help asseblief 
met nie-bederfbare kos en badkamer benodigdhede.  
U kan u bydrae in die voorportaal van die kerk of saal 
laat, of dit by die kerkkantoor afgee. 

SONDAG 28 FEBRUARIE 2016 
Derde lydensweek 
09:00 Gesamentlike diens in die kerk. 
BELYDENISAFLEGGING 
Die volgende jongmense lê vanoggend belydenis van 
geloof af: 
Gustel Agenbag, Ian Gerber, Demoné Gouws, Trevor 
Herbst, Divan Köhne, Janke Pienaar, Christian 
Pretorius, Dewald Pretorius,  Carlen Rudolph, Liani 
Slabbert en Wihan van der Merwe.   
Baie geluk aan hulle en hulle families. 
Koffie en Tee word na die diens in die maalruimte 
bedien.  Kom kuier saam. 
Kleuterkerk in die voortrekkersaal.                                           
Geen Kategese  
Geen hartklop 
Spesiale dankoffer: Diens van barmhartigheid 
Die dankoffer by die deur gaan vanoggend vir die 
gemeente se Diens van Barmhartigheid.  As God se 
fontein van liefde streef ons daarna om soveel as 
moontlik mense in nood materieel, emosioneel en 
geestelik by te staan. 
Teebeurt 6 Maart: Azalea – Jean-Mari Oberholzer 

MAANDAG 29 FEBRUARIE 2016  
12:45-14:00 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer 
18:30 vir 19:00  ViA byeenkoms – lekker saamkuier 
in die kerksaal. 
 
ICU 
Ons begin hierdie week, 1 Maart 2016 om 19h00 met 
ICU by  Gazanialaan 15 (Ds Deon se pastorie)!  Alle 
hoërskool leerders is genooi!  
 
HARTKLOP 
Hartklop skop af die 6de Maart om 18h00! Dis ’n 
“ruimte” waarbinne ons saam kuier en gesels oor ons 
roeping as jong “game changers” in Christus in ons 
verskillende omgewings. Almal welkom. 
 
KERKRAADSLEDE VERKIES 
Ouderlinge: Johan Coetzee 
Roenel van Rooyen vir ViA 
Diaken: Chris Pretorius 
Dienswerker: Corene Botha 
 
WÊRELDBIDDAG VIR VROUE 
Vrydag 4 Maart 2016 om 05:45 in die konsistorie. 
Ons nooi al die dames van die gemeente om saam te 
kom bid.  Na die tyd sal daar koffie en beskuit wees. 
Ons beoog om teen 06:30 klaar te wees. 
 
WÊRELDBIDDAG VIR MANS 
Saterdag 5 Maart 2016 om 06:00 
Alle manne word uitgenooi om saam te kom bid in die 
konsistorie 
 
 



 MTR SMIT  - FONDSINSAMELINGSPROJEK 
OPEDAG (Kermis) Saterdag 12 Maart 2016 vanaf 
 09:00 – 15:00  by MTR Smit, Circularrylaan, Charlo. 
Ons huis is verantwoordelik vir poedings 
en daarvoor vra ons asb u bydrae in die 
vorm van poedings, bestanddele of kontant. 
Dit kan afgegee word by die kerkkantoor, of skakel 
Linda (082 402 4396) of Louisa (082 939 7331). 
Ons soek asseblief vrywilligers om te help met die 
merk van  items vir  die wit olifanttafel .  Skakel asb 
Hester by 041 367 1103. 
Johann Gerber kan gekontak word indien u belangstel 
in ’n stalletjie by die opedag.  Sy selnr is 083 415 6144 
of johanngerber@telkomsa.net.  Koste is R50 per 
stalletjie en slegs “arts & crafts” kan verkoop word. 
 

Kom geniet ‘n aand van Lofprysing en 
aanbidding!  
Waar: Kraggakamma NG kerksaal 
Wanneer: 13 Maart 2016 om 18.00 

Kom deel in ‘n heerlike geleentheid  
om ons Koning te besing! 

 

BYBELGENOOTSKAP VRUGTEMARK 
Op 12 Maart 2016 hou die Bybelgenootskap weer sy 
jaarlikse vrugtemark.  Dit begin 07:30 die oggend by 
die Bybelgenootskap. 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS 
Die tehuis benodig weer die vlg benodighede:  
Pleisters, toiletbenodigdhede soos seep, poeier, 
sjampoo, skeermesse, room of enige bydraes is ook 
welkom.  
Die tehuis se fondsinsamelings is geskeduleer vir die 
vlg 3 byeenkomste: 
2 April is Straatkollekte by verskeie punte. 
21 Mei is die tehuis se jaarlikse tee wat by Elizabeth 
Place gehou word. 
3 September - Basaar by die tehuis. 
Ons waardeer almal se bydraes en samewerking 
regdeur die jaar. 
Enige navrae kan aan Ansie Vorster (082 336 7558) of 
Marlene Postma (082 787 4030) gerig word. 
Baie dankie aan almal wat ondersteun. 
 

FONTEINVRIENDE 
Fonteinvriende byeenkoms was ’n reuse sukses. 
Ons het verlede jaar begin met 12 mense en  het nou  
gegroei tot meer as 60.  Die liefde en vriendskap was 
voelbaar en aansteeklik. 
Onthou asseblief 17 Maart 2016 ons uitstappie na 
Swan Lake.  Koste is R50 per persoon. 
Indien u wil saamgaan, kontak Jan Schnetler by 
041 365 3344, of sel 083 660 6960, sodat die nodige 
reëlings getref kan word. 
 

MIGHTY MEN 29 APRIL – 1 MEI 2016 
Ons wil graag as gemeentegroep manne saam kampeer 
by Mighty Men.  Kontak Frans Krause 083 452 6396 
indien jy wil saamgaan.  Ons wil van mekaar weet, 

indien daar manne is wat saamrygeleentheid, blyplek 
ensovoorts soek. 
 

KOOR-INLIGTINGSAAND 
Stel u belang om aan te sluit by ’n nuwe gemengde 
koor vir volwassenes?  Woon op Dinsdag, 1 Maart 2016 
om 18:30 in NG Kerk Lorraine ’n inligtingsaand by.  
Skakel Bouwer van Rooyen by 082 200 9415 vir verdere 
navrae. 
 

DIENSGROEP VIR  BEJAARDES 
Sal almal wat by Jenny Stokes  se groep  betrokke was 
in die verlede, asseblief vir Erna Coetzee (die nuwe 
sameroeper) kontak by 084 8755 494. 
 

KERMIS 16 JUNIE 2016 
Ons is nou reeds ‘n geruime tyd besig met die 
verskillende genadegawes wat ons van die Gees 
ontvang het. Aan elkeen is daar ‘n werking van die 
Gees gegee tot voordeel van almal. 
Vir die kermis soek ons nog na persone aan wie die 
gawe gegee is om ‘n spannetjie bymekaar te kry om die 
die koeldranktafel  te reël.  Dan soek ons ook 
gemeentelede wat die gawe ontvang het om die 
vleistafel te organiseer.  
Hierdie 2 tafels soek nog konvenors. Laat elkeen sy 
gawe gebruik soos die Gees u lei. 
Skakel Kobus (041-3603165) asb as u beskikbaar is om 
te help. Dra asb die kermis in u gebede op aan Hom 
wat ons al die gawes gegee het. 
 

KLEINSKOOL - DANKIE 
Baie dankie ook vir die skryfbehoeftes, kleuter 
materiaal en speelgoed. Die Graad R klassie van so 
twintig kinders gaan goed voort. Vier juffrouens roteer. 
Daar is altyd twee aan diens en Charmaine, die 
skoolhoof, kontroleer alles te minste twee keer per 
week. Die kinders is gelukkig en leer mooi.  
 

Ons benodig nog flip files en ook toiletware soos 
tandepasta, reuk weerder, lyfroom en seep vir seuns 
en dogters. (Die Noordelike skole het weer heropen en 
die senior kinders het nou ‘n sewe uur skooldag ses 
dae in die week. Steeds kom hulle na ons Afrikaans en 
Wiskunde klasse sowel as die dissipelskap klasse en die 
Vrydag diens. Die junior leerders ontvang Dinsdae 
klasse in Afrikaans, Engels, en Natuur Wetenskap deur 
NMMU onderwys studente. ) 
 

AVONTUURWEEK 2016  4 – 8 Julie 2016  
Ons nooi JOU as ouer/student/jongwerkende persoon 
om deel te raak van die span wat Avontuurweek 
moontlik maak. 
Avontuurweek bied nie net die geleentheid vir ons 
kinders en tieners om ‘n week van baie avonture en 
geestelike groei te beleef nie, maar ook vir jou as ouer 
of student.   
Daar is verskillende plekke waar jy betrooke kan raak. 
Kontak ons kkavontuurweek@gmail.com / 
Christel 0726006446 vir meer inligting. 
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