
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK: Ps 46:2 en 3(a) 
“God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog 
altyd bereid om te help in nood.  Daarom is ons nie bang 
nie.” 
SAKE VIR GEBED: 
*Jean-Mari se skoondogter, Sandy is Dinsdag oorlede.  Ons 
bid dat die Here vir Marcel, die kinders, Jean-Mari, familie en 
vriende in Sy troue liefde sal omvou en vertroos. 
Elandré Bosch se ma is in die hospitaal. 
Irma Loots sukkel met haar gesondheid. 
Willie Esterhuizen wat behandeling ontvang. 
 
*Brendon Slabbert wat gaan Comrades hardloop om fondse 
in te samel vir Quad House. 
 
*Vandag is internasionale biddag vir boere.  Bid vir die Here 
se seën, vir die toekoms en veiligheid van boere en almal op 
die plase. 
 
*Dankie vir die geseënde gemeentebraai. 
 
*Ons dank die Heer vir die lidmate wat verlede week 
voorgestel is.  Bid vir geestelike groei vir hulle en ook vir 
elkeen van ons. 
 
*Bid ernstig vir Fergil May, ‘n jongman van Kleinskool.  Hy het 
veelvuldige gesondheids- en sielkundige probleme.  Bid vir 
meer stabiliteit vir hom en dat die behandeling van 
Livingstone hospitaal sal help. Bid ook vir Margita wat hom 
bystaan. 
 
*There4Ministries – Ons loof die Heer vir ‘n baie geseënde 
naweek in Harrismith.  Gerrit en Janine het verlede naweek 
daar bedien.  Bid dat die saad wat gesaai is sal 
vermenigvuldig en groei. 
 
*Janine Coetzee lei die 16de Junie ‘n Jeugkonferensie vir 
ongeveer 600 mense in QuaQua.  Bid om goddelike seën, 
leiding en insig vir Janine. 
 
*Die droogte in die Oos-Kaap, Wes-Kaap en sekere gebiede 
by Steytlerville bly kritiek.  Bid om verligting. 
 
*Bid vir die voorbereidings vir die kermis en ook die 
vrouekamp. 
 
*Bid vir alle studente en leerders wat tans besig is met 
eksamen. 

    SONDAG 3 JUNIE 2018 
 

09:00 Nagmaal 
                      Kleuterkerk 
           Geen kategese 
 
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar 
 

Die deurdankoffer is vir Gemeentebediening 
______________________________________________ 
MAANDAG 4 JUNIE 
09:30 Biduur KKU. 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
18:00-19:00 Kermis sameroepers vergadering in konsistorie. 
19:00 Gebedsgeleentheid in gebedskamer. 
 
DINSDAG 5 JUNIE 
11:00 Diens Stella Londt. 
Leefkerk. 
Baie geluk aan Niekie, ons gemeentebestuurder, wat Dinsdag 
verjaar. Mag die Here die nuwe lewensjaar wat voorlê 
wonderlik seën. 
 
WOENSDAG 6 JUNIE 
19:00 Kerkraadsvergadering. 
 
VRYDAG 8 JUNIE  
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68. 
 
SONDAG 10 JUNIE 2018 
08:30 Eietydse diens. 
           Kleuterkerk. 
10:00 Klassieke diens.  Die Oos-Kaapse kinderkoor tree by die 
klassieke diens op. 
           Kategese. 

KERMIS!!!!!!!! 
Kraggakamma se kermis is op Saterdag 16 Junie 2018.  
Bid asseblief vir die kermis en raak betrokke.  
’n Boekie met kaartjies vir ’n prystrekking word by elke 
besoekpunt beskikbaar gestel. Indien u 10 kaartjies verkoop 
kan u u eie naam gratis by die 11

de
 kaartjie invul.   

Ons is ook dringend opsoek na sameroepers vir die 
volgende: Advertensies/bemarking; Kontreitafel; Vetkoek 
en Speletjies.  
Vir enige verdere inligting of mense wat wil betrokke raak by 
die kermis skakel asb vir Frans Stapelberg by sel: 0827736205 
of die kerkkantoor by 041-3601484. 
 
 

Let asb daarop dat sosaties en braaivleis saam is en nie 

net sosaties soos op kermislys staan nie. 
 
 

Baie dankie vir borge wat reeds ontvang is vir springkasteel. 
Daar word na borge gesoek vir die tent, koste is R11 000, 
asook pryse vir die veiling. 
Is daar dalk iemand wat braaihout wil skenk vir die braai? 
Ons is ook asb op soek na ’n paar manne wat kan help met 
die opruiming na die kermis.   
Kontak Frans Stapelberg by sel: 082 773 6205 of die 
kerkkantoor by 041-3601484 vir verdere inligting.  
 Mense wat wil betrokke raak by die kermis, skakel asb vir 
Frans.  
 



ONS BENODIG! 
Ons benodig items vir die volgende tafels: 
Wit Olifante 
Kontreitafel 
Gebak vir die gebaktafel 
Die koffie/teetuin soek na melkterte en gebak. 
Items vir die Wit Olifante en Kontreitafel kan by die 
kerkkantoor ingehandig word. 
  

Klikkerland se 2018 vertoning by ons kermis, Diere Danse en 
Dinge, gaan jonk en oud laat skaterlag! 
Bespreek jou plek by: 
 https://www.facebook.com/events/2151493378453220. 
Kaartjies kos R60pp. 
 

PRETDRAF 
Die 5km pretdraf begin om 08:00 op 16 Junie.  Inskrywings @ 
R30 per persoon kan by Brian Bands of die kerkkantoor 
gedoen word. 
Ons kort groot asseblief ’n paar pryse vir die Pretdraf! 
Kontak Rian Viljoen (082 559 7648) vir meer inligting. 
 
#IMAGINE KIDZ 
Maak Gou!  Die inskrywings stroom in en plek is beperk! 
Inskrywings kan op die gemeente se webwerf gedoen word.  
Jy kan ook by die kerkkantoor inskryf.  Vir meer inligting kan 
julle die webwerf besoek of vir Petru Vlok (083 522 9880) of 
die kerkkantoor kontak. 
 
GEBEDSGIDSE 
’n Gebedsgids vir Ramadan is in die voorportaal beskikbaar.  
Ons bid vandag spesifiek vir ’n baie bekommerde ma.  ’n 
Christen vrou is bekommerd daaroor dat haar dogter ’n 
verhouding met ’n Moslem man het.  Die dogter oorweeg om 
met hom te trou en sê hulle het ’n ooreenkoms dat die 
kinders wat uit die huwelik gebore word, kan kies aan watter 
godsdiens hulle wil behoort.  Ons bid dat die vrou ten volle 
sal besef waaroor Islam gaan, want sy dink dit is net nog ’n 
tipe kerk.  Ons bid dat U die man se hart sal aanraak om tot 
geloof in U te kom.  Ons bid dat die vrou en ander vroue soos 
sy, ten volle sal besef hoe moeilik dit vir hulle en vir die 
kinders wat uit die huwelik gebore word, sal wees. 
 
UITREIK NA CALA 
Ons gemeente ondersteun ds Derik Myburgh van Cala 
gemeente. 
Worcester-Vallei beplan ‘n uitreik na Cala van 22 Junie – 1 
Julie 2018. Hulle beplan om Wiskunde, Fisiese Wetenskap, 
Lewenswetenskap en Rekeningkunde klasse aan te bied vir 
graad 11 en graad 12 leerders.  Hulle nooi ons onderwysers 
en persone wat kan tutors wees  om deel te wees van die 
Cala-vennootskap.   
Daar is ook ‘n behoefte aan mense wat deel wil wees van 
kinderbediening-spanne.  
Borge vir die aankoop van materiaal vir die program en die 
etes vir die kinders wat dit gaan bywoon sal baie waardeer 
word. `n Kerkgebou is gevandaliseer is.  Al die glas van die 
vensters is gebreek. Borge vir die materiaal vir die 
instandhoudingsprojek (staal mesch, verf, ens) sal ook baie 
waardeer word. 
Die koste van die uitreik is R 2 500-00 per persoon. 
Inskrywingsvorms is beskikbaar by Giel Meyer (sel 082 873 
9844). Daar is ook ’n borg vir een persoon wat wil saamgaan. 
 Inskrywings moet môre ingehandig wees.  
 

ONS BENODIG!! 
’n Paar dames gaan musse brei vir die meisies van huis 8 by 
MTR Smit.  Hulle benodig “double knit” wol daarvoor.  
Skenkings van wol kan by die kerkkantoor afgelaai word. 
 
NOODSPENS 
Enige nie-bederfbare kos, asook suiker, mieliepap,noedels 
ens is baie welkom.  Baie dankie aan almal wat so getrou 
bydraes skenk.. 
PROJEK WINTERHOOP 1-30 JUNIE 2018 
Ons gemeente is ‘n aflaaipunt vir hierdie projek wat deur 
MES gedryf word.  Hulle benodig warm klere, skoene, 
komberse, handskoene ens. 
Kontak die kerkkantoor vir meer inligtiong. 
Gee hoop …. Gee warmte. 
 
VROUEKAMP 
Vrouekamp: 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. Kampgelde kan 
maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en van 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes R900pp wat deel. 
 50% (R300) deposito vir huisies word deur Assegaaitrail verlang. 
Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 epos 
gvandermerwe@westeringhigh.co.za of Sonja 0847032992. 
sonja.redpath1@gmail.com 
 

NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die vorms 

in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe intrekkers 

aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting oor ons 

gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za. 

 
Stella en Igni Scheepers sê dankie 
Wonderwerke gebeur nog.  Na 12 ure in die teater het ek dit 
gemaak!  Alle eer aan ons Hemelse Vader.  Ds MG baie 
dankie vir besoeke, boodskappe en gebede by die hospitaal.  
Dit het só baie beteken en word waardeer. 
Aan al my Bybelstudie maats, Via-vriendinne, werksters wat 
saam met my by Kleinskool gewerk het en gebedsvriende, 
baie dankie vir gebede, besoeke, telefoonoproepe, blomme, 
geskenke en kos.  Ons bly in ‘n wonderlike gemeente. 
Lief vir julle! 
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