
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 
Die volgende persone sukkel al vir ’n geruime tyd met 
hul gesondheid.  Bid dat die Here hulle sal bemoedig 
en versterk: 

 Anna Luttich 

 Deon du Preez 

 Calvyn Knoetze 

 Chrissie van der Vyver 

 Callie Kotze en sy vrou Rooikop. 
Leon Cloete is in die hospitaal. 
Bettie Henning is in die hospitaal 
Bessie Petzer gaan vir ’n operasie.  
Issie Venter sukkel met haar gesondheid. 
Ansie Vorster se pa is oorlede. Innige simpatie. 
Matrieks wat eksamen skryf.  
Bid vir die vervolgde kerk.  
Bid vir Ferdi en Ronél. Vanaf 7 September het hul ’n 
uitreik in Wervik by het Minnehuis. Tussendeur besoek 
hul verskeie sendelinge in Vlaandere. 
Daar is nou al lank 4 ouderling en ‘n diaken vakature op 
die kerkraad. Bid asb hieroor. Indien die Here vir u roep 
om as kerkraadslid te dien, kontak met die 
kerkkantoor. 
Die beroep van ‘n tweede leraar. 
Die ringsitttig wat vanmiddag begin. 

 
SWITCH ON 
Bid vir die opvolgwerk na Switch on. 
Bid dat die saad wat gesaai is, sal groei en vrug dra. 
 
 
 

 
Hooglied 2:12:  “Daar is bloeisels in die 
veld, dit het tyd geword om te sing.” 
 
Jes 42:10: “ Sing tot eer van die die Here ’n 
nuwe lied.” 
 

 
 
 

SONDAG 6 SEPTEMBER 2015 
                    

09:00 Formeel en informele dienste 
09:00 Kleuterkerk in bushuisie 
10:15 Junior en senior kategese  
Koor 
Die koor begin vandag  om 10:30 by  Willie en Anita, 
Honeysucklelaan 18 oefen. 
Ons oefen vir nagmaal volgende kwartaal, sowel as die 
kerssangdiens. 
Indien enigeen by ons wil aansluit, is julle welkom om 
Benji de Lange te skakel by 0828995644. 
 
18:00  Hartklop 
 
Spesiale dankoffer:  Instituut vir dowes 
 

Teebeurt vandag:    Vergeet my nie sel:  
Francois Maritz   
Teebeurt 13 Sept:  Madeliefie sel:  Nicky Lotz                                               
 

 

MAANDAG 7 SEPTEMBER 2015 
12:45 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer. 
 
DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015 
19:00 ICU: Standing firm. 

Te Gazanialaan 15. 
 

VRYDAG 11 SEPTEMBER 2015 
18:00 Selgroep kegelbal kompetisie by Baywest mall. 
Almal is welkom om die selgroepe in    
aksie te kom ondersteun.  Koste is R40 per persoon. 
 
SONDAG 13 SEPTEMBER 2015 
Die Oos-Kaap kinderkoor tree by die erediens op.   
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in Kraggakamma gemeente. Voltooi asb die 
groen of geel kaart in die voorportaal in en plaas dit 
daar in die houtkissie. 
  
OPNEEM VAN PREKE 
Preke in die formele erediens word opgeneem  en  is 
op cd beskikbaar teen R10 elk.  Bestel by kerkkantoor. 
 
FONTEINVRIENDE BESOEK AAN ADDO 
Fonteinvriende besoek Addo op Donderdag 17 
September. Ons vertrek 08:00 van die kerksaal af. 
Almal moet onthou om hulle ID dokumente saam te 
bring. Daar is nog plek vir 2 afgetrede persone om 
saam te gaan. Die besoek kos R100-00 per persoon. Dit 
sluit middagete in. As jy wil saamgaan kontak met Jan 
Schnetler by 041-365 3344. 
 
 
 
 



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 (041-3600665, 0834137100) of 
Francois Maritz (0745592243). 
 

GEMEENTE BEPLANNINGSGELEENTHEID 
In die gemeente is daar uitdagings soos byvoorbeeld 
die bedieningsstyl, afname in erediensbywoning en 
onbetrokkenheid van lidmate wat dringende aandag 
verdien. Die beplanningsgeleentheid is verskuif na 
Woensdag 30 September van 19:00-21:00 by die 
kerkgebou. Almal is welkom om die geleentheid by te 
woon. Ons het jou insette nodig.  
 
DANIëL KONFERENSIE 
18 -20 September 2015 by PE Hoogland 
Man na God se hart. 
Aanbieders: Andrè Peasley, Manie Groenewald en 
Braam Grobbelaar. 
Inskrywingsvorms in die voorportaal en by die 
kerkkantoor. 
 

HOOP IN DUISTERNIS: LESSE VANUIT DIE EGIPTIESE 
KERK  
’n Kerkleier van Egipte bring besoek aan Port 
Elizabeth om te vertel hoe God aan die werk is in ’n 
situasie van verwarring en swaarkry.  
Terwyl dit wil voorkom of die situasie in Noord-Afrika 
en die Midde-Ooste meer en meer hopeloos word, is 
God hier aan die werk deur die getroue 
teenwoordigheid van sy kinders.  
Ons rig ŉ uitnodiging aan plaaslike kerke om te kom 
luister na die getuienis van ŉ Egiptiese kerkleier wat 
vertel van wonderlike deurbrake en die groei van ŉ 
sleutel bediening in hierdie gebied, te midde van 
vervolging, politieke onsekerhede, armoede en 
swaarkry.  
Hy sal vir ons groter insig bied op die vele uitdagings 
wat gelowiges daar in die gesig staar, asook die rol wat 
ons kan speel deur ons gebede en ondersteuning. 
Sondag 6 Sept 18:30:  Algoa Gemeenskapskerk, 
Jakarandasingel, Algoapark. 
Maandag 7 Sept 11:00: NGK Somerstrand, Louis 
Bothasingel 77, Somerstrand. 
 
NG KERK PE WES HOU KERSMARK 
Saterdag 24 Oktober 2015 om 8h00 – 15h00. Indien 
iemand belangstel om 'n tafel te bespreek (R100 per 
stalletjie), kontak Marisa van Wyk by 082 493 6258 of 
die Kerkkantoor (Ma., Dins. & Vr. 8-12vm) by 041 365 
2122." 
 
 
 
 
 
 
 

DIE KLAAGLIEDERE VAN DS TIENIE BENADE  
Frank Opperman is op aanvraag terug in Port Elizabeth 
met 'n splinternuwe Eenmanvertoning, "Die 
Klaagliedere van Ds. Tienie Benade." Dit  handel oor 'n 
middeljarige predikant van die Moedergemeente, aan 
die onderkant van Voortrekkerstraat, en hy bevind 
hom permanent in 'n penarie. Dit is 'n storie van 
verdriet maar ook 'n storie van hoop wat nie beskaam 
nie, 'n bittersoet verhaal waarin met deernis vertel 
word van 'n Afrikaanse dominee in 'n tyd waarin mense 
nie meer so getrou kerk toe gaan nie. Dit is lekker lag 
met 'n traan. 
Frank Opperman vertolk meesterlik die rol as predikant 
in hierdie eenmanproduksie. 
Die teks is geskryf deur die bekroonde skrywer Dana 
Snyman en die regie is gedoen deur Gerrit 
Schoonhoven. Die optrede vind op 1 Oktober 2015 om 
19h00 by Hoërskool Framesby plaas. Koste is R80 p.p. 
Kaartjies is by ons kerkkantoor te koop. Bring asseblief 
die regte bedrag saam.  

 
AGRIMARK NARTJIEFEES 
Die gewilde Agrimark Nartjiefees (die ou ‘Nartjiefees” – 
net met ‘n nuwe naam!) vind op Saterdag, 26 
September op die kerkgronde van die N G Kerk Loerie 
plaas.  Kunstenaars wat optree is Bok van Berk, 
Andriëtte Norman, Snotkop, Die Campbells, Dillon 
Lerm, Sunelle van der Linde en Barneace Slabbert.  Die 
fees bied nartjie-, groente-, kos- en 
kunsmarkstalletjies.   Mej. Nartjiefees en Mnr. 
Nartjiepit (in verskillende ouderdomsgroepe drie tot 
een-en-twintig jaar) word aangewys en diegene wat 
daarvoor kans sien, kan vir die groot nartjie-
eetkompetisie inskryf.  Daar is aktwiteite vir kinders, 
asook ‘n koffiewinkel met heerlike gebak.  Toegang is 
R80 vir volwassenes en R30 vir laerskoolkinders.  
Feesnavrae kan aan Amanda (042 2870 634) of 
ngkerkloerie@lantic.net gerig word.   Besoek ook die 
webwerf www.nartjiefees.co.za  Kontak Annemarie 
(041 5860750 opsie 2) vir Interkaapvervoer vanaf Port 
Elizabeth.   
Die fees word op Sondag, 27 September met ‘n 
feesnagmaal op die kerkgronde afgesluit.   Dit begin 
om halftien die oggend.  Bring asseblief opvoustoele 
saam. 
 
GEMEENTE SE FACEBOOK PAGE 
Gaan like ons Facebook Page by 
https://www.facebook.com/ngkraggakamma vir al die 
nuutste nuus. 
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