
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

Teks van die week: 

Hebreërs 13: 15 “Laat ons dan onophoudelik deur Jesus 

aan God ‘n offer van lof bring, die lof wat aan Hom gebring 

word deur die lippe wat Sy naam bely.” 

 

SAKE VIR GEBED 
 Ons dank die Here vir die voorreg wat ons as gemeente 

het om saam Nagmaal te kan vier.  
 
 Dra almal in ons gemeente aan die Here op wat herstel 

na ‘n siekbed, wat behandeling en/of toetse ondergaan. 
Ons dink spesiaal aan   Peter Crous, Willie Esterhuizen, 
Anli Claassen, Rita  Saayman, Adriaan van Wyk, Niekie 
Oosthuizen en hulle gesinne. 

 
 Die verwoestende brande in die Suid-Kaap het baie skade 

aangerig. Bid veral vir elke mens wat deur hierdie 
gebeure getraumatiseer of ontwortel is. 

 
 Bid saam met Sy kinders in Kleinskool dat die 

bendegeweld sal afneem. Baie mense staar erge trauma 
in die gesig as gevolg daarvan.  
Bid dat die Here hulle emosioneel sal genees. 
 

 Dra elke matrikulant, leerder en student wat tans besig is 
om eksamen te skryf, aan die Here op. Mag elkeen kan 
weergee wat hulle geleer het. 

 
 Ons bid vir die Here se voorsiening vir elkeen wat sukkel 

om finansieel die mas op te kom. Ons bid ook vir ‘n 
deurbraak vir diegene wat opsoek is na werk. 

 
 Ons oë is steeds op God gerig vir reën in die 

droogtegeteisterde gebiede in ons land. 
 
Ons gebedsversoek hierdie week :  
Bid saam met Christen-bekeerlinge in Bhoetan wat van hul 
familie en gemeenskappe druk ervaar om hul geloof te 
versaak. 
 

KERKALMANAKKE 
Persone wat die ou formaat muurhang kerkalmanakke vir 
2019 wil he, moet asb hul besonderhede op die lys in die 
voorportaal skryf.  Slegs persone wie se name op die lys is, 
sal so ‘n almanak ontvang.  Vir die res van die gemeente laat 
druk ons die kleiner boekie-formaat wat ons hierdie jaar 
gebruik. 

 

 

 

 

SONDAG 4 NOVEMBER 2018 
 

09:00 Gesamentlike nagmaalsdiens in kerkgebou 
Geen kategese 
Geen kleuterkerk 
Deurdankoffer is vir Gospel for Asia 
 
Teebeurt 11 Nov: Pronkertjie sel  
_____________________________________________ 
MAANDAG  5 NOVEMBER 
09:30  KKU biduur 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
18:00  Administrasie diensterrein 
Daar is nie gebedsgeleentheid nie. 
 
DINSDAG 6 NOVEMBER 
11:00  Diens Stella Londt. 
 
VRYDAG  9 NOVEMBER 
MANNEBYEENKOMS 
Die manne kuier Vrydagoggend om 05:00 by Lilylaan 68. 
 
MTR SMIT GHOLFDAG 
‘n Gholfdag ter ondersteuning van MTR Smit word op 9 
November by Wedgewood gehou.  
Dit kos R1 600.00 vir ‘n span van van 4 (aandete ingesluit). 
Daar is geleentheid om ‘n bof of setperk te borg.  Vir meer 
inligting, kontak Tanya by 041-3671103. 
 
VOLGENDE SONDAG 11 NOVEMBER 
08:30 Eietydse diens in saal. 
Kleuterkerk. 
09:45 Kategese. 
10:00  Klassieke diens in kerkgebou. 
 
SONDAG 18 NOVEMBER KLASSIEKE KERSSANGDIENS 
Op Sondag 18 November sing Clarendon Park se Junior en 
Senior koor tydens die klassieke kerssangdiens in die kerk. 
Hulle was Kyknet se wenners van Sing in Harmonie in die 
Oos-Kaap 2016.  ‘n Totaal van 140 kinders gaan optree. 
 
BESOEK VAN LOUIS BRITTZ  
Louis Brittz besoek ons gemeente op die naweek van 
24 en 25 November 2018. 
Saterdagoggend van 09:00 – 13:00 hou hy ’n 
toerustingsgeleentheid vir bands in die kerksaal. 
Saterdagaand hou hy om 19:00 konsert en Sondagoggend 
om 09:00 lei hy die gesamentlike eietydse kerssangdiens in 
die kerksaal. 
Mense wat betrokke wil raak by die reëlings, kontak asb die 
kerkkantoor.  
 
ViA AFSLUITING 19 NOVEMBER 
Ons nooi al die gemeente se vroue uit na ViA se 
afsluitingsfunksie op 19 November om 18.30 in die kerksaal. 
 
 Daar word asb gesoek na mense wat kan help by die 
koffiebediening voor die oggenddienste. 
Kontak Sune Potgieter by sel 082 446 9306. 
 



VERBETERINGE AAN KERKGEBOU 
Die proses vir verbeteringe aan die kerkgebou is aan die gang. 
Ons poog om vroeg in 2019 fase1 aan te pak.  
 

DIE CHRISTELIKE MAATSKAPLIKE RAAD 
Die CMR is 'n nie-winsgewende, welsynsorganisasie wat 
al vir 74 jaar in Port Elizabeth maatskaplike dienste aan 
kwesbare kinders en hul gesinne lewer. 
Hulle het die volgende behoeftes:  
Ouerleiding byeenkoms 
Hulle beplan ‘n ouerleiding- byeenkoms by Greenville 
Primêre skool en benodig items soos suiker, tee, koffie 
melk, olie, muffins en beskuitjies. 
Vakansieprojek 
Hulle hou ‘n vakansieprojek vir 40 gr 7 en 8 leerders van 
11-13 Desember en omdat dit behoeftige kinders is, wil 
hulle eetgoed soos muffins, toebroodjies, hamburgers, 
‘n vrug en koeldrank gee. Hul vra vir kositems of 
finansiële bydraes om die items aan te koop. 
Bejaarde groep en aansit- ete 
Hulle beplan om vir die bejaarde groepie van 
Bloemendal- area ‘n geskenkpakkie van toiletware en ‘n  
lekkertjie te gee. Ons noem dit die skoenboksprojek. 
Hulle laaste byeenkoms vir die jaar is op 7 Desember en 
daar is tans 21 bejaardes in die groep. 
Op 15 Desember hou hul, soos reeds vir die afgelope 17 
jaar, ‘n aansit-ete vir mense uit plakkerskampe in die 
Bloemendal area. Die ete is reeds grootliks geborg, 
maar hul wil ook graag vir die mense ‘n lekker nagereg  
gee en hul benodig melk en vla. Uit hierdie groep van 
ongeveer 300 is daar 100 kinders en hul wil graag vir 
elke kind chippies, ‘n lekkertjie en ‘n lollie gee. 
Vakansiesorg 
Hul het 4 gesinne wie se kinders vir die vakansie uit 
alternatiewe sorg tuis sal wees. Omdat die ouers baie 
behoeftig is, vra hul vir ‘n aanvulling vir die koskaste van 
weetbix of cornflakes, melk, suiker, margarien, konfyt, 
grondboontjiebotter, eiers, rys, pasta, weense worsies, 
maalvleis, aanmaak koeldrank, maar ook enige kositem 
sal waardeer word.  In meeste van die gevalle word 
toiletware soos seep, tandepasta, sjampoe en 
deodorant ook benodig. 
 
CMR GHOLFDAG 
CMR hou ‘n fondsinsameling gholfdag op 16 November  
2018. Hulle nooi u uit om te kom speel en vra borge vir van 
die putjies. Vir meer inligting kontak Phillip Voigt by 082 562 
6943. 
Indien u meer wil weet of as vrywillige betrokke wil raak, 
kontak die CMR by 041-4843554.  
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die inkomste van die 10de Maand dankoffer beloop  
R114 686.00.  Ons het begroot vir R213 000.00. 
U is welkom om steeds ‘n bydrae te maak indien die Here u 
so lei.  
 
 
 
 

There4-Bedieninge nooi jou uit na ‘n buitelug 
filmvertoning in piekniek-formaat op die  

Internasionale Dag van Gebed vir die 
Vervolgde Kerk. 

Tema: Is Jesus dit werd ? 
Datum: 11 November 2018 

Tyd: 18:00 Piekniek gevolg deur aanbidding en 
filmvertoning in Vervolgde Kerk-styl 

Adres: Kraggakammaweg 57, Framesby 
Bring asseblief jou piekniekstoel, -mandjie en 

ietsie om te drink saam. 
RSVP @ Woensdag, 7 November 2018 

Nadia 041- 360 1946 
 

 
MTR Smit hou op Vrydag 16 Nov om 18:00 hul kerskonsert in 
die saal by MTR.  Die kinders gaan dan terug na hul huis (8) 
om vir Kersvader te wag.  ViA gee aan elke dogter ’n 
koopbewys van MRP.  Ons wil graag vir hul ’n sosatie en 
slaai voorsit by ’n mooi kerstafel en dit vir hulle ’n 
besonderse aand maak. 
Enigeen is welkom om te kom saamkuier. 
Kontak Linda by 082 402 4396. 
 
KLEINSKOOL INISIATIEF - KERSFEES 
Kleinskool se afskeid vind op 30 November plaas.  Ons vra 
weer groot asseblief cup cakes van Kraggakamma. As u nie 
kans sien om te bak nie, is kontant donasies ook goed. Ons sal 
lekkergoed en chips daarvan koop. 
Om die beplanning te vergemaklik, vra ons dat u vooraf aan 
een van die volgende persone te kenne gee hoeveel u kan 
skenk. Elna Thiart (0836621774), Zelda Bakkes( 083 950 
6096)  Laura Krause (0834101227), Elizma Harmse 
(0839405617), Margita Marx ( 0823374336),Johan Harmse 
(0825688107) . U kan ook die kantoor laat weet.                  
By voorbaat dankie!   Kersfees in Kleinskool en Kraggakamma 
se cupcakes is nou al n tradisie. Ons hoop dat ons weer op u 
kan staatmaak. 
Koekies kan op 30 November voor 12 uur by die kantoor of 
enige van bogenoemde persone se huise afgelewer word. 
 
MTR SMIT KERSMARK 
MTR Smit kinderoord se kersmark vind plaas op Saterdag 1 
Desember 2018. 
Die verrigtinge begin met ‘n 5 en 8 km pretloop  
om 07:30. 
Daar sal verskeie kosstalletjies wees. 
Kraggakamma gemeente is verantwoordelik vir die 
boereworsrolle.  
Kontakpersoon is Linda Rossouw by 041- 3604580   of 
sel 082 402 4396.   
Enige bydraes of hulp sal waardeer word. 
Ondersteun asseblief die kersmark! 
 
 

 
 
 
 
   


