
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

 

SAKE VIR GEBED 

 Ons loof en dank die Heer vir baie siekes wat 
genees of baie beter is. 
Tannie Anna Luttich getuig van groot 
beterskap. 

 Deon du Preez – steeds baie siek. 

 Rowen (12 jaar) familielid van Mike Latsky 
sterk goed aan.  Volhard in gebed. 

 Bid as gemeente saam dat die Here vir Francois 
sal voorsien. 

 Bid vir Deon Els wat beroep is na ons 
gemeente. 

 Volhard in gebed vir gebiede waar dit baie 
droog is. 

 Die volgende 16 dae word ’n landwye veldtog 
teen mishandeling van vroue en kinders 
geloods.  Bid ernstig vir hierdie saak. 

 Elke onderwyser/es wat vraestelle nasien reg 
oor die land. 

 Ons dank die Heer dat Kleinskool se 
Kerspartytjie ’n groot sukses was.  Kinders het 
heerlik gesmul en werkers was so dankbaar vir 
hul kospakkies. 

 Bid vir ons Jeug in hierdie vakansietyd – dat hul 
verantwoordelik sal optree en sal waak teen 
dronk bestuur en onverskilligheid. 

 Almal wat vêr sal ry vir veilige bewaring. 

 Ons dank die Here vir al  ons seëninge as 
gemeente gedurende 2015.  Mag die Here ons 
die genade skenk om as Sy Fontein van Liefde, 
simpatiek teenoor ander op te tree, veral in die 
komende feesgety waar daar so baie siek en 
eensaam mense is. 

 

 
LUKAS 2:14 
“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op 
aarde vir die mense in wie HY ’n welbehae het.” 
 

 

SONDAG 6 DESEMBER 2015 
2de Adventsondag 

                                                   
09:00    Klassieke en Eietydse diens 
 Geen Hartklop 
                 
Spesiale dankoffer:  Algemene bedieningsfonds 
                  
Teebeurt vandag:  St Joseph sel – Willie Botha 
Geen teebeurte gedurende die vakansie 
 

 

LAASTE KOMMUNIKAMMA VIR 2015 
 

KERSDAG 
09:00 Kersdiens – Dankoffer MTR Kinderoord 
OUJAARSDAG 
18:30 Oujaarsdiens. 
 

MAANDAG 7 DESEMBER 
12:45 Gemeentebiduur in gebedskamer. 
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom aan Adriaan en Magriet van Wyk, 
Asterlaan 19 en hul kinders Riaan, Lizelle en Tania. 
 

KINDERKERK 
Ek is baie opgewonde om in 2016 betrokke te wees by 
die kinderkerk. 
Ons sien uit daarna om die graad 0 – graad 3 maats 
Sondae in die bushuisie te bedien. 
Ons benodig egter mense om ons te kom help. 
Kontak my asb indien jy belangstel om by die  
dinamiese kinderbediening betrokke te raak.  
Niekie Oosthuizen (082 561 8747). 
 

KATEGETE VIR 2016 
Die volgende grade benodig asseblief kategete vir 
2016: 
Graad 2, graad 5, graad 8, graad 9.  
Indien die Here dit op jou hart lê om betrokke te raak, 
kontak asb vir ds MG. 
 

LOUISA MEYBURGH TEHUIS 
*  Die tehuis benodig weer naelknippers, skeermesse, 
skeerseep, vaseline, vicks, pleisters, wasseep, of enige 
ander toiletware, asook teelepels. Kontak Ansie 
Vorster 082 336 7558. 
*  Die  tehuis is ook op soek na enige wol. Kontak Linda 
Potgieter 041 360 5786. 
Baie dankie vir almal se bydraes en ondersteuning die 
afgelope jaar. Dit was ’n baie geseënde en wonderlike 
jaar. 
 

KLEINSKOOL INISIATIEF 
ŉ Baie groot dankie vir al Kraggakamma se 
ondersteuning in 2015.  Julle is voorwaar ŉ groep 
mense wat oorloop van die fontein van liefde. Dankie 
vir gebede en bemoediging. Ons waardeer dit meer as 
wat julle ooit kan dink.  Hou volgende jaar 12 Februarie 



oop. Ons hou ons eerste fondsinsameling konsert in 
Kraggakamma saal. Sunridge se junior koor, Marelize 
Marx en moontlik nog kunstenaars gaan ons by ŉ 
lekker luister en kuier aand vermaak.  
 

BEROEPING 
Op ’n kerkraadsvergadering gehou op Woensdag 25 
November 2015, is Deon Els van NG Kerk Somerset-
Oos beroep. 
 

BEROEPINGSPROSES 
Die proses wat biddend gevolg is , het soos volg 
verloop: 
1. Die kerkraad finaliseer die profiel van die kandidaat 

waarna gesoek word.  Die kerkraad wys uit eie 
geledere ’n paar lede van die pre-advies kommissie 
aan. 

2. Gemeentelede word genooi om op die pre-advies 
te dien.  Uiteindelik bestaan die pre-advies uit 16 
lede.  Uit eie geledere word ’n voorsitter, onder-
voorsitter en skriba verkies. 

3. Die pos word adverteer.  Die gemeente word 
genooi om name van moontlike kandidate deur te 
gee.  Twee name is ontvang en die persone is 
gekontak.  Altesaam is 51 aansoeke ontvang. 

4. Die 51 CV’s is onafhanklik en afsonderlik deur elke 
pre-advieslid deurgewerk.  Punte is op grond van 
vooraf-bepaalde Kritiese Prestasie Area (KPA) 
toegeken.  Hierdie punte is nie onderling bespreek 
of gekommunikeer nie.  Name van kandidate is 
deurentyd in geen spesifieke volgorde deurgegee.  
M.a.w. pre-advies lede het nie geweet watter 
kandidaat is die top kandidaat ens. nie. 

5. Die name van die top tien kandidate word bekend 
gemaak. Een kandidaat het aan die begin van die 
proses uitgeval.  Referente en nie-referente van 
die laaste nege kandidate word deur die pre-advies 
gekontak en terugvoer oor elk is aan die volle pre-
advies verskaf.  Hierna is punte vir die eerste keer 
aan die pre-advies bekend gemaak.  Vier kandidate 
staan so sterk uit dat hulle vir onderhoude genooi 
word. 

6. Die kerkraad besluit dat nog ’n kandidaat bygevoeg 
word. 

7. Al die kandidate doen dieselfde psigometriese 
toets, elkeen preek in die eietydse diens en doen ’n 
onderhoud met die pre-advies.  ’n Vooraf 
vasgestelde vraelys word met elke kandidaat 
deurgesels.  Die gemeente kry die geleentheid om 
elke kandidaat se preek te evalueer en enige 
inligting aan die pre-advies te kommunikeer. 

8. Die proses eindig met finale KPA-punte van elke 
pre-advieslid.  Die name van drie kandidate word, 
sonder beïnvloeding, alfabeties aan die kerkraad 
verskaf.  Nog ’n naam word op die vergadering by 
die kortlys gevoeg.  Die kerkraad bring die beroep 
uit. 

Die naam van die kandidaat wat beroep is word vir 2 
Sondae aan die gemeente voorgehou vir goedkeuring.  

Indien daar geen beswaar inkom nie, word die nodige 
dokumente aan die ringskommissie deurgegee.  Indien 
hulle die proses goedkeur, word ’n beroepsbrief aan 
die kandidaat gestuur.  Hy het dan 14 dae om te besluit 
of hy die beroep aanvaar of nie. 
 

PE NOORD KERSPAKKIES 
Hulle wil graag vir hul kindertjies ’n pakkie gee vir 
Kersfees.  Hulle vra asseblief enige gebruikte speelgoed 
wat rondlê, maar nog bruikbaar is.  
 

TIENDEMAAND DANKOFFERS 
Die tiendemaand dankoffer beloop tans R173 656.00 
Baie dankie vir elkeen se dankbaarheidsbydrae.  Daar is 
begroot vir R200 000.00  U is welkom om steeds u 
spesiale tiendemaand dankoffer bydrae te maak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GROET EN MOOI WENSE VIR KRAGGAKAMMA 
 

Vir 15 jaar was ons in Kraggakamma.  Geseënde jare. Daar is 
skaars woorde om ons dankbaarheid uit te spreek teenoor 
die Here en tot elkeen in Kraggakamma. Nou sê ons totsiens. 
Mens dink wat kan jy los sodat die mense jou sal onthou. 
Maar toe besef ons, as ons lewe nie so was dat hulle ons 
daardeur sal onthou nie, gaan dit nie help om iets teen die 
muur te sit of ‘n monument te bou nie.  Kraggakamma het 
ons familie geword. Familie is nie altyd bloed nie. Dis mense 
in ons lewe wat ons daar wil hê.  Hulle wat ons aanvaar het 
soos ons is.  Hulle wat enige iets sou doen sodat ons kon lag. 
Hulle wat lief was vir ons, maak nie saak wat nie.  Ons sê 
dankie vir elke drukkie, elke gebed, elkeen wat ondersteun 
het.  Bid nogsteeds saam met ons vir elke dag.  Dat die Here 
ons sal toerus.  Dat ons sensitief en ‘n fyn aanvoeling sal hê 
vir Sy wil.   
Ons sal nog steeds vir Kraggakamma bid. 
Staan sterk, wees vasberade, moenie skrik of bang wees nie. 
Want die Here is by julle waar julle gaan en wat julle doen. 
Geseende Kersfees en voorspoed met die jare wat voorlê. 
Ons kom beslis nog kuier. (Familie kuier mos by mekaar) 
Willem en Lorraine 
 

 

BERADING, GEBED OF BESOEK NODIG 
Neem asb vrymoedigheid en vul die groen kaart in die 
voorportaal in of skakel die kerkkantoor (041-
3601484) ds MG van Rooyen (041-360 0665, 083 413 
7100) of Francois Maritz (074 559 2243) 

2015 Kerskonsert 
deur die 

Veremark-orrelvereniging 

Woensdag 9 Desember om 13:00 
In die Veremarksentrum 

Toegang is  R 40 vir volwassenes 
  R 30 vir pensionarisse 
  R 10 vir kinders 
Vir navrae, kontak Prof Troskie 
041 503 7854/082 726 9595 


