
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

TEKS VIR DIE WEEK:  Psalm 32:8 “ Ek wil jou onderrig en jou 
die pad leer wat jy moet volg, Ek wil jou raad gee en My oog 
oor jou hou.” 
Dis wonderlik om te weet dat God vir ons stap vir stap wil 
leer en lei. Ons moet ontspan en Sy teenwoordigheid geniet 
en Hom vertrou. 
 
SAKE VAN GEBED: 
* Ben Fourie ontvang vandag in die klassieke diens die 
dokumente waarmee hy amptelik as predikant in voltydse 
diens aftree. Ons bid vir hom, Suzette en die kinders die Here 
se seën toe.  
*Dit is vandag die gemeente se verjaardag.  Dank die Here vir 
45 jaar van genade.  
* Dankie vir die geleentheid wat ons manne gehad het om 
Mighty Men die naweek by te woon. Ons bid dat die Here Sy 
werk in elkeen se lewe tot vervulling sal bring. 
* Bid dat die Here die gesamentlike lydings- en sendingweek 
sal gebruik om mense se harte aan te raak. Bid ook vir ons 
gasspreker Mike Burnard, dat die Here hom duidelik sal lei 
wat om te deel. 
* Ons bid dat elkeen in ons gemeente wat hartseer of pyn 
ervaar en deur werkloosheid geraak word, getroos sal word 
deur die feit dat die Here Sy oog oor ons hou. 
* Ons hou ons oë steeds op die Here vir reëngenade 
* Ons bid vir die Here se seën oor ons Maartmalligheid 
konsert 
* Ons bid dat diegene wat deur dwelmhandel en gebruik in 
Kleinskool geraak word ‘n Saulus ontmoeting met die Here sal 
hê. 
* Ons loof die Here vir ruim harte en beursies vir MTR Smit!  
* Ons bid vir die situasie in Sirië. Verlede week alleen het 
500+ inwoners in aanvalle gesterf. 150 daarvan was kinders. 
Ons bid dat die Prins van Vrede  hier sal heers 
 
MEDIASENTRUM 
Die mediakas is oop van 10h00 tot 10h30 as daar net een 
diens om 09h00 is en 09h30 tot 10h00 met tandemdienste. 
Enigiemand wat belangstel om by die mediaboekkas betrokke 
te raak, skakel as Corene Botha by 082 537 3288.  
 
SAMEROEPER VIR BEJAARDES 
ViA (Ons gemeente se vrouebedieining) is dringend op soek  
na ’n persoon wat kan help om ons diens aan bejaardes  te 
koördineer.   Indien u daarby betrokke wil raak, kontak die 
kerkkantoor. 
 
 

SONDAG 4 MAART 2018 
08:30 Eietydse diens 
           Kleuterkerk 
10:00 Klassieke diens 
           Kategese 
3

ste
 lydensweek 

Die deurdankoffer is vir Hulp aan gemeentes sinodaal 
 
By die deure is Kerkbodes beskikbaar 
 ______________________________________________ 
MAANDAG 5 MAART 2018 
09:30  Nagmaal KKU. 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
19:00  Gebedsgeleentheid in gebedskamer. 
 
DINSDAG 6 MAART 2018 
11:00  Nagmaal Stella Londt. 
Leef@Kerk.  
 
 WOENSDAG 7 MAART 
10:00 Nagmaal CP Bradfield. 
 
VRYDAG 9 MAART 
Mannebyeenkoms Vrydag 05:00 by Lilylaan 68. 
 
FONTEINVRIENDE – BYEENKOMS 15 Maart 2018 
Ons gaan ‘n vleisbraai onder die bome hou (indien die weer 
dit toelaat), so nie in die kerksaal.  Sosatie en wors met 2 
slaaie, asook koffie, sal aangebied word.  
Koste is R40 per persoon. 
Bring asseblief u eie eetgerei en beker saam. 
Stel asb die komitee in kennis voor 12 Maart, as u belangstel 
om te kom. 
 
EREDIENS 
Sondag 11 Maart 2018 
08:30 Eietydse diens in die saal. 

10:00 Klassieke diens in die kerkgebou.  

 
KERKRAADSLEDE VERKIES 
Frans Stapelberg is as ouderling en Peet Viljoen as diaken 
verkies. 

 
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 

 

MAART MALLIGHEID 9 MAART OM 19:00 
Kraggakamma is plesierig en die aand gaan vet pret wees! 
Met volop musikante en grapjasse is daar ŉ mengelmoes van 
klank en kleur vir elke smaak! Verlede jaar het ons “ Mnr 
Bene” gekies en vanjaar kies ons “Mej. Sonskyn -Vakansie 
Pret”  uit die VIA dames.   Die “Largo ensemble”, wat reeds 
goed bekend is by baie lidmate, beloof om die aand op ŉ 
hoogtepunt af te sluit.  

mailto:kuberkamma@ngkraggakamma.co.za
http://www.ngkraggakamma.co.za/


Daar sal tydens pouse heerlike pannekoeke teen R5.00 elk te 
koop wees. U kan solank by Elizma Harmse (0839405617) u 
pannekoek bestellings plaas. Dit sal die lang tou baie korter 
maak. Mense wat nie die konsert gaan bywoon nie, kan ook 
bestellings plaas en dit in die maalruimte kom haal.  Dit lyk vir 
my of hulle vroeg reeds gaan begin bak.   
Kaartjies vir die aand  kos R60.  Dit is vandag  na kerk in die 
voorportaal beskikbaar en daarna by enige van die 
komiteelede of by die kantoor.  Onthou om jou 
piekniekmandjie en drinkgoedjies saam te bring .    
Tafelbesprekings kan by die kantoor of by Elna Thiart 
 ( 0836621774)  gedoen word.  
Alle fondse gaan vir Kleinskool Inisiatief. Julle sal van hulle die 
aand ontmoet. Baie dankie vir u ondersteuning! 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS TEE 
Ons nooi almal hartlik uit na ‘n tee ten bate van Louisa 
Meyburgh Tehuis 
Datum:   24 Maart 2018 
Tyd:        10:00 
Plek:       Kraggakamma kerkgebou.  Tee word in kerksaal 
bedien. 
Koste:    R120 
Die gasspreker is dr Hannelie Groenewald.  Sy sal ook haar 
boek, Terreur in Kaboel (R195.00), te koop aanbied tydens 
die geleentheid, indien enigiemand sou belangstel. 
Rig enige navrae aan Marlene Postma 041-3605243 of sel 
082 787 4030. 
Kaartjies is ook beskikbaar by Kraggakamma kerkkantoor.  
 
TEEBEURTE 
Ons soek mense wat bereid is om te help met die 
koffiebedieining voor die eietydse erediens. 
Daar word ook ‘n  beroep gedoen op helpers vanuit die 
eietydse diens wat bereid is om Sondae te help met teeskink 
en opruim tussen die twee dienste. 
Kontak die kerkkantoor indien jy kan help, of vir meer 
inligting. 
 
MTR SMIT KINDEROORD 
Baie dankie vir al u hulp met die straatkollekte asook die 
mildelike skenkings van proviand en kontant aan die MTR 
Smit Kinderoord. (Tel: 041-367 1103) U hulp word opreg 
waardeer.   
Ons deurdankoffer vir MTR Smit verlede sondag het  
R10 864.85 beloop. Dankie vir elkeen se bydrae.  
“Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful 
things humans can do for each other” -Randy Pausch- 
 
GELEENTHEID VIR STILTE EN RUS: OPKOMENDE RETRAITE BY 
SHAMA 
REFLEKTEER EN ONDERSKEI (16 - 18 MAART 2018) 
Hierdie retraite is hoofsaaklik daarop gerig om Retraite 
gangers die geleentheid te gee om stil te word en te 
reflekteer oor wat God op die oomblik in hulle lewens 
doen. Daar sal ook genoeg tyd wees vir rus, stap, ontspan en 
net "wees" in die natuur.  
Koste: R800 per persoon. Aankoms:  Vrydag 16 Maart voor 
16:30. Vertrek: Sondag 18 Maart min of meer om 11:00.  
Indien jy belangstel, kontak Deon Loots by 
dissipel@gmail.com 
 
 
 

PREDIKING KURSUS GERIG OP LIDMATE 
Ons Sinode rus lidmate toe met vaardighede om eredienste 
te lei en prediking waar te neem. Die opleiding is ook 
bruikbaar vir persone wat die leiding neem by selgroepe of 
wyksbyeenkomste. Daar is ook lidmate wat bidure by die 
werk of in ander kontekste lei en wat met groot vrug van die 
toerusting gebruik kan maak.  
Ds Jan Kampman bied die toerusting op Saterdag 10 Maart,             
17 Maart  en 14 April 2018 by Kraggakamma gemeente aan. 
Dit geskied van 09:00 tot 16:00. 
Wat amptelike Woordverkondiging betref, is die reëling dat 
hierdie lidmate dan – indien hul gemeente hul vir eredienste 
gebruik en die Ring hulle vir hierdie doel "legitimeer" – as 
ouderlinge bevestig word en hul gawe in die ringsgebied 
beoefen. 
 
SENDINGWEEK 
Mike Burnard kom lei van Sondag 18 Maart tot Dinsdag 20 
Maart ons sendingweek.  
Sondag 18 Maart 2018 
08:30 in die saal en 10:00 in die kerkgebou: Toegerus en 
Slaggereed (1 Kronieke 12: 23-40, veral 32) 
18:30: ‘n Globale oorsig.  Die wêreld in 2018 (visuele 
aanbieding) (Lukas 10:2-3) 
Maandag 19 Maart 2018 
09:00 en herhaal om 18:30: Sending Geherdefinieer 
(Johannes 12:26) 
Dinsdag 20 Maart 2018 
09:00 en herhaal om 18:30:  Kapasiteit vir ‘n tyd soos nou 
(Lukas 17:5) 
Elke aand is daar ook ’n kinder sendingweek vir voorskool- 
en laerskoolkinders. Jou kind(ers) gaan eers saam met jou na 
die byeenkoms en vandaar word hulle saam met Janine 
Coetzee van There4Bedieninge uitgestuur na hul interaktiewe 
sessies. Hul sal ‘n ligte aandete kry en dan toegerus word om 
slaggereed vir Jesus te wees in hulle area van invloed en tot 
aan die uithoeke van die wêreld. Elke aand sal hul ‘n ander 
land in die wêreld besoek” om dit wat hulle leer sinvoller te 
kan beleef en beoefen. 
Jou kind gaan vanoggend by sy/haar kategeet ‘n 
inskrywingsvorm ontvang. Vul die vorm in en gee dit vir jou 
kind se kategeet  of handig dit by die kerkkantoor in voor 
Vrydag 16 Maart.  Jy kan ook jou kinders se plek bespreek 
deur ‘n SMS of Whatsapp aan Janine by 0713646318 te stuur. 
 
BELYDENIS VAN GELOOF VIR VOLWASSENES 
Indien daar volwassenes is wat graag belydenis van geloof wil 
aflê, kan julle ds MG of die kerkkantoor kontak. 
 
#IMAGINE KIDZ 

Alle laerskool leerlinge is welkom om die week van 2-6 Julie 

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

Indien jy wil help, kontak die kerkkantoor. 

   
 

 

 

 

 

 
 

mailto:dissipel@gmail.com

