
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Deon du Preez sukkel baie met sy gesondheid. 
Mnr Diedericks is geopereer. 
Kallie Kotze sukkel baie met sy gesondheid. 
Vir bewaring van almal wat met vakansie gaan. 
Dat die Here vir elkeen sal seën met ’n wonderlike 
Christusfees. 
 
AANSTEL VAN PROPONENT 
Die taakspan het op ’n vergadering gehou op 1 
Desember 2014 besluit om Francois Maritz as 
proponent aan te stel.  Dit is ’n kontrakpos vir ’n jaar 
met opdrag jeugbediening. 
Bid vir Francois wat voor of op Dinsdag moet antwoord 
of hy die aanstelling aanvaar of nie.  
 
WEEK VAN GEBED 2015 

Die week van gebed vind volgende jaar van Maandag 
19 tot Donderdag 22 Januarie 2015 plaas.  Die kerksaal 
gaan spesiaal as ’n Bet-Tefila, wat beteken huis van 
gebed, ingerig word.  Van 10:00-12:00 en 17:00-19:00 
sal die saal beskikbaar wees vir almal wat wil kom bid.  
Om 19:00 elke aand gaan daar ’n gemeente  
gebedsgeleentheid in die kerkgebou wees. 
 
KATEGETE BENODIG 
Kategete vir 2015 word benodig.  Indien die Here vir u 
lei om te dien as kategeet, kontak asseblief Ds MG. 
 
SELGROEP VIR EEN UUR PER WEEK 

Uit die Communitas terugvoer blyk dit dat 60% mense 
nie inskakel by kleingroepe nie omdat hul programme 
te vol is.  
Vir hierdie mense gaan ons met ‘n groep begin wat net 
een uur per week vergader.   
Indien u  belangstel, kontak Willie Botha by sel:  
082 447 2173. 
 
 

SONDAG 7 DESEMBER 2014 
Baie geluk aan die volgende doopouers: 
Graham en Celeste Banfield met hul seuntjie, James. 
Desmond en Cindy Ross met hul dogtertjie, Carly. 
Corné en Clair Stander met hul dogtertjie, Janika. 
Formele en informele diens 
17:30  Event kuier en koffie in saal 
18:00  EVENT 
 
Spesiale dankoffer: Algemene Bedieningsfonds 
 
By die deure:  Kerkbodes 
 
Geen teebeurte vir die res van die jaar 
                                                                                 
Deurdiens volgende week:  Azalea sel : Jean-Mari 
                                                   Oberholzer 
                                                                                  

 
Bevestiging van Proponent Barbara-Mari Swarts  
Hiermee word u amptelik uitgenooi na die bevestiging, 
met handoplegging, van proponent Barbara-Mari 
Swarts op Sondag 14 Desember 2014 in Port Elizabeth 
Lorraine Gemeente. Die erediens sal om 18:30 begin 
en gelei word deur proponent Swarts se pa, ds CJ 
Swarts.  
U is welkom om by ons aan te sluit vir dié geleentheid.  
Vriendelike groete  
nms NGK Lorraine Kerkraad 

 
VOLGENDE SONDAG 14 DESEMBER 2014 
Slegs een erediens in kerkgebou. 
 
EREDIENSTE GEDURENDE DIE VAKANSIE 
Slegs een erediens in die kerkgebou. 
 
VERSOENINGSDAG DINSDAG 16 DESEMBER 2014  
Almal word uitgenooi om die erediens om  
09:00 by Lorraine gemeente by te woon. 
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die inkomste van die tiendemaand dankoffer is tans 
R176 400.00.  Baie dankie vir elkeen se 
dankbaarheidsbydrae. Ons mikpunt is R230 000.00. 
Daar is net minder as R130 000. uitstaande op die 
finale skikkingsbedrag.  As ons by die begrote bedrag 
kan uitkom, sal dit baie help om die skikkingsbedrag te 
bereik.  
U is welkom om steeds ’n bydrae te maak indien die 
Here u so lei. 
 
 
 
 
 
 



 
VERITAS LEFT- OVER PROJEK 
Die bedrag ingesamel, beloop R6 965.25.    Baie dankie 
vir elkeen se bydrae.  U moet asseblief die pilhouertjies 
wat u vir die Veritas Left-over projek geneem het, so 
gou moontlik terugbring sodat ons die projek kan 
afsluit. 
 
BUITENGEWONE SINODESITTING 
Op die sinode is die wysiging van Kerkorde artikel 1 
met ’n twee- derde meerderheid goedgekeur. 
Die proses rondom die wysiging van artikel 1 sal vroeg 
volgende jaar in gemeentes geloods word. 
Daar is ook besluit om die gemeentes se bydraes aan 
die sinode te verhoog van 1.2% tot 1.5% oor ’n tydperk 
van 3 jaar. 
 
GASVRYHEIDSBEDIENING 
Ons is gelei om met ‘n gasvryheid bediening te begin 
om onder andere mense by eredienste te groet en om 
nuwe intrekkers welkom te laat voel.  Indien u die 
gawe van gasvryheid het en hier wil dien, kontak 
Belinda Krause by sel: 083 283 0444. 
 
AKSIE VIR AFGETREDE PERSONE 
Ons gaan poog om weer ’n  aksie vir afgetrede persone 
op die been te bring.  Ons beplan om vroeg volgende 
jaar ’n vrugtefees te hou. 
Belangstellendes kan Jan Schnetler by                             
tel 041- 365 3344 kontak.   
 
WAYPOINT COMMUNITY CHURCH (WCC) 
Die stig van WCC is amptelik deur die ring van Algoa 
goedgekeur.  WCC, gaan Januarie 2015 vir die eerste 
keer bymekaar kom.  Om hierdie groot geleentheid te 
vier, gaan ons ‘n uitstuurdiens hou.  Dit sal op die 18de 
Januarie 2015  tydens die oggenddiens by 
Kraggakamma kerk plaasvind en daar sal een 
gesamentlike diens wees.  
 

 
KERKKANTOORURE GEDURENDE DIE VAKANSIE: 
Dinsdag – Vrydag :  09:00 – 10:00 
 
Kantoor gesluit vanaf 25 Desember 2014  en open 
weer 5 Januarie 2015. 
 


