KOMMUNIKAMMA

SONDAG 6 OKTOBER 2019
08:30 Eietydse diens in saal
09:45 Kategese
Deurdankoffer vir WWJD
10:00 Klassieke diens in saal
17:00 Kooroefening vir die Klassieke Kerssangdiens by
die kerkgebou. Almal wat lief is vir sing, is welkom.
Kom soos jy is. Indien iemand ‘n kerstyd getuienis of
verhaal het wat hul graag met die gemeente wil deel
by die Klassieke Kerssangdiens, kontak asb met Ds MG.

SAKE vir GEBED:
* Peet Viljoen is weer in die hospitaal.
* Lené Anker is in die hospitaal.
* Jan Kapp se dogter sukkel baie met haar gesondheid.
* Vandag is biddag vir bejaardes. Dank die Here vir
elke ouer persoon wat vir ons ’n voorbeeld stel in
geloof en een van die pilare is waarop die gemeente
rus. Bid vir van die ouer mense wat baie alleen is en
swaarkry met die jare wat aanstap. En gaan kuier by
hulle!
* Bid vir die besige laaste kwartaal van die jaar.
* Die personeel en kinders van MTR Smit met al die
daaglikse uitdagings.
* Die NG Kerk se Algemene Sinode wat hierdie week
vergader.
KWARTAALPROGRAM
Hier is ’n paar belangrike datums vir die laaste
kwartaal:
Vrydag 25 Oktober: Kosverkope Fonteinvriende.
Sondag 27 Oktober: Hervormingsfees en 10de maand
dankoffer.
15:00 Cantando@Algoa en ander kore tree by ons
kerkgebou op. Toegang is gratis, maar ’n kollekte om
onkostes te dek, sal opgeneem word.
Sondag 3 November om 09:00: Gesamentlike
Nagmaal en inwyding van die kerkgebou.
Vrydag 8 en Saterdag 9 November: Gemeente se
Kersmark.
Sondag 10 November: Hein Knoetze, wat skoolhoof
was by die Driehoek skool toe die loopbrugramp
plaasgevind het, kom lewer sy getuienis by altwee
eredienste.
Sondag 17 November om 09:00: Gesamentlike
eietydse Kerssangdiens en Kategese afsluiting.
Sondag 24 November om 09:00: Gesamentlike
klassieke Kerssangdiens.
*** Bid saam met Christengelowiges in Brunei wat
vervolging ervaar en dus ondergronds moet aanbid
weens die feit dat dit ‘n klein landjie is en hulle
nêrens het om heen te vlug as hul ontbloot word vir
hulle Christen-geloof nie.

Volgende Sondag, 13 Oktober 2019, vind altwee
eredienste in die kerkgebou plaas.
Teebeurt vandag: Dahlia sel
Teebeurt 13 Oktober: St Joseph sel
MAANDAG 7 OKTOBER
09:30 Biduur KKU.
12:45 Gebedskild in die gebedskamer.
DINSDAG 8 OKTOBER
11:00 Diens Stella Londt.
17:30 Eiendomme diensterrein vergader. Indien daar
iemand is wat wil betrokke raak by die bestuur en
onderhoud van die kerk se eiendomme, is jy welkom
om by ons te kom aansluit.
18:00 vir 18:30 Terugvoerbyeenkoms van Egipte
uitreik.
WOENSDAG 9 OKTOBER
19:00 Jeugbediening.
VRYDAG 11 OKTOBER
MANNEBYEENKOMS
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.
SONDAG 13 OKTOBER HEIDEVELD NG KERK
Almal word uitgenooi na Jan de Wet se optrede op
13 Oktober om 18:30 by Heideveld gemeente, op die
hoek van Dundeeweg en Stirlingstraat, Rowallanpark.
’n Kollekte sal opgeneem word.
VRYDAG 25 OKTOBER - FONTEINVRIENDE
VERKOPING
Vetkoeke (curry bunnies) R15
Pannekoek R5
Kom ondersteun asb ons fondsinsameling.
Bestellings kan na elke diens agter in die saal gegee
word, of by die kerkkantoor.
Navrae: Elna Thiart 083 662 1774 of 041-360 2225.

SENIOR BEDERF OGGENDTEE
Die senior burgers word uitgenooi na ’n oggend bederf
tee saam met Min Shaw en Barneace op Vrydag 25
Oktober om 09:30 by die Volle Evangeliese Kerk,
Kabegapark.
Kaartjies kos R45 en is beskikbaar by die kerkkantoor.
MTR SMIT LIEFDADIGHEID GHOLF DAG (American
Four Ball Scramble)
Op Vrydag 1 November by Wedgewood Golf en
Country Estate. R2000 vir ‘n span van 4 sluit aandete
by prysuitdeling (18:30) in. Borge vir bowwe of
groenvelde gesoek. Die kinderhuis is geregistreer vir
18A kwitansies. Kontak met Tanya by 041-3671103.
KERSMARK 8 – 9 NOVEMBER
Kraggakamma gemeente bied hierdie jaar ’n kersmark
aan. Indien jy ’n stalletjie wil hê by die mark, kontak
Niekie of die kerkkantoor vir inligting.
Ons is ook op soek na lidmate wat sal help bak,
kosmaak en verkoop tydens die kersmark.
Kontak die kerkkantoor indien jy wil help
ALGEMENE SINODE
Die NG Kerk Sinode vergader hierdie week. Die agenda
en ander dokumente is op die Kerk se webblad by
ngkerk.net beskikbaar. Moet asb nie oorreageer op
van die berigte wat waarskynlik nuuswaardig gaan
word nie. Kom ons bid en wag totdat ons die volledige
terugvoer van besluite ontvang het.
KOM DIEN DIE HERE MET JOU GAWES
Ons het mense nodig as kerkraadslede en om te kom
help by die diensterreine. Kontak enige dominee
indien die Here jou lei om te kom dien met jou gawes.
ALGOA GEMEENSKAPSKERK BYBELPROJEK
Algoa Gemeenskapskerk het ’n Bybelprojek waar hulle
tweedehandse Bybels aan minderbevoorregte mense,
kinders by Laerskool Piet Retief en aan die jeug van die
gemeente wil uitdeel.
Indien jy Bybels in jou huis het wat jy nie gebruik nie,
of ’n donasie wil maak, kan jy dit by die kerkkantoor
inhandig.
HUIS LOUISA MEYBURGH
Die Tehuis benodig op ‘n gereelde basis toiletware
soos seep, skeermesse, pleisters, babapoeiers, ens.
Enige bydraes kan by kerkkantoor ingehandig word.
Kontakpersone is Marlene Postma (0413605243) of
Ansie Vorster (041-3794169).

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.

Al die reisigers wat saam met
There4-Bedieninge weg was, is terug en nooi
gemeentelede en vriende na hul Egipte
terugvoer-geleentheid. Kom luister na
wonderlike getuienisse en deel hierdie spesiale
aand saam met ons:
Datum : 8 Oktober 2019
Tyd : 18:00 vir 18:30
Plek: NG Kraggakamma Saal
RSVP: Voor of op Maandag, 7 Oktober by
media@there4ministries.org of
skakel Melissa by 041 360 1946.

