
DIE KOMMUNIKAMMA  
Kommunikasie-blad van Kraggakamma NG Kerk 

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 
 

 
VOORBIDDING 
Johan Kritzinger word hierdie week geopereer. 
Duoletta vd Merwe en en Dalphne Keyter ontvang 
behandeling. 
 

BIDDAG VIR OPVOEDING EN ONDERWYS   
     Sê dankie vir: 

 Toegewyde onderwysers, dosente,  leerders, 
student en ouers. 

 Prestasies van leerders in die gemeente. 

 Welkome verbetering in groter getal leerders, 
vanaf 4% tot net meer as 30%, wat aan die 
vereistes om verder aan hoëronderwysinstellings 
te studeer, voldoen. 

 Toename in onderskeidings en die verbetering in 
Wiskunde en Wetenskap. 

 Dankbaarheid vir uitstekende skoolhoofde en 
onderwysers, dosente, ouers, leerders en 
studente. 

 
Bid asseblief vir:  

 Die ministers van Onderwys, plaaslike   
       onderwysstrukture.     

 Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame, 
onderwysers, ouers en leerders. 

 Plaaslike inrigtings van hoër onderwys. 

 ‘n Fokus vir ‘n eie gemeentelike betrokkenheid 
by skole. 

 Vir jongmense om die onderwys as roeping te 
sien. 

 Verlede jaar het net meer as ‘n halfmiljoen 
matrieks eindeksamen afgelê terwyl 1,2 miljoen 
leerders hul skoolloopbane 12 jaar gelede begin 
het. 

 Die wolk wat oor slaagvereistes hang.  

 Voorbidding vir werklose jongmense. 
 

SONDAG 9 FEBRUARIE 2014  
   
    Vandag word Mieke, dogtertjie van Nico en Maryke    
     Cordier  gedoop tydens die formele erediens.  Baie  
     geluk. 
       10:15     Junior en senior kategese.             
       17:30     Event kuier en koffie in saal. 
       18:00     EVENT. 
       19:00    Event kuier verder in saal. 
      
      By die deure:  Kerkbodes 
      Spesiale kollekte:  PE Afr Opvoedingsfonds 
      
      Teebeurt vandag:  Kappertjie-sel Annelie Kruger 
      Teebeurt  vlg week:  Sarie Lahoud Bybelstudie 
 

 
MAANDAG  10 FEBRUARIE 
18:00    Diensterrein Administrasie. 
 
DINSDAG 11 FEBRUARIE 
20:00    Mannebybelstudie  by Bybelhuis. 
              Manne wat belangstel, skakel Ds Ben Fourie. 
              041-364 1138, sel 0834482137. 
 
WOENSDAG 12 FEBRUARIE 
18:00     Bestuursraadvergadering. 
 
VOORAFSANG 
Enige iemand wat belangstel om betrokke te raak by 
die voorafsang op Sondae, kontak asb Frans Stapelberg 
082 773 6205. 
 
SENIOR BURGERS 
Alle senior burgers moet asseblief vanoggend in die 
kerkgebou agterbly vir ‘n kort byeenkoms. Ons wil 
graag luister na julle behoeftes en gesels oor die pad 
vorentoe vir die bediening. Ons is ook steeds opsoek 
na ‘n sameroeper en span om leiding te neem. Bid 
asseblief daaroor.  
Op Maandag 17 Februarie 2014 om 9:30 beplan ons ‘n 
vrugtefees hier by die saal.  Alle senior burgers word 
uitgenooi.  
 
KONTAKKAART 
Vir nuwe intrekkers, versoeke, voorstelle of as jy 
iewers wil inskakel vul asseblief ‘n kontakkaart in en 
gooi dit in die “nuwe intrekker” kissie in die 
voorportaal.  
 
Noodroep van PE Noord 
Ons kerk se dak, veral die plat gedeelte by die 
konsistorie, lek vreeslik baie en ons het iemand nodig 
om te help. 
Is daar iemand wat deur die Here gelei word om te 
help?  Kontak asb met ds MG. 
 



 
VERKLARING VAN DIE KERKRAAD AAN DIE GEMEENTE 
Op ‘n Buitengewone kerkraadsvergadering gehou op 
Dinsdag 28 Januarie 2014 het die kerkraad die 
volgende versoek van ds. Keyter bespreek: 
 
VERANDERING VAN DIENSVOORWAARDES 
Hiermee versoek ek die kerkraad vir ‘n verandering van 
diensvoorwaardes deur die band met my los te maak.   
 
Die verandering van diensvoorwaardes is onderhewig 
aan die suksesvolle onderhandeling van ‘n 
skeidingspakket.  
 
MOTIVERING: In terme van my roepingsverstaan het ek 
tot die oortuiging gekom dat my roeping wyer kan lê as 
‘n plaaslike gemeente. Hierdie stap open vir my die 
geleentheid om verdere roepingsgeleenthede te 
ondersoek.  
------------------------------------------------------------------------- 
Die kerkraad het besluit om aan ds. Keyter se versoek 
te voldoen. ‘n Skeidingspakket, waartoe albei partye 
ingestem het, is aan hom toegestaan.  
 
Ds. Keyter gebruik vanaf 30 Januarie 2014 tot 8 Mei 
2014 al sy opgehoopte verlof. Op 8 Mei 2014 ontvang 
hy demissie en hy sal sy afskeidspreek op Sondag 11 
Mei 2014 lewer.  
Hy kan tot op 31 Mei 2014 in die pastorie bly.  
 
Ons bedank hom vir sy diens aan die Here en 
gemeente. Ons bid vir hom en sy gesin die seën van die 
Here toe vir die toekoms. 
 
Vir ‘n aantal maande gaan ds. van Rooyen die enigste 
voltydse leraar wees. Ons roep daarom elke lidmaat op 
om sy of haar Godgegewe taak met dankbaarheid uit 
te leef. So is ons is God se fontein van liefde.   
 
WÊRELDBIDDAG VIR VROUE 
Vrydag 7 Maart 2014 om 10:00 by NG Kerk PE-Wes of 
19:00 by NG Kerk Kraggakamma. Die fokusland is 
Egipte en die gasspreker is Helen Burnard. Mike en 
Helen Burnard het oor baie jare wyd gereis en die kerk 
in geslote lande gedien. Hulle is goed bekend met 

Egipte. Tee en koffie sal na die verrigtinge bedien word 

en ‘n dankoffer sal opgeneem word.  

 
WÊRELDBIDDAG VIR MANS 
Saterdag 8 Maart 2014 om 08:30 NG Kerk PE-
Hoogland. Die fokusland is Egipte en die gasspreker is 

Mike Burnard. Lees meer van hom by die biddag vir 
vroue afkondiging. Tee en koffie sal beskikbaar wees 
vanaf 08:15.‘n Dankoffer sal opgeneem word.  
 
 
 
 

 
KERMIS 
Madelein Naude, 041 3605077/ 0825839461 en Sarie 
Loftie- Eaton 0413604737/ 0828974637, is 
sameroepers van ons Wit-Olifanttafel. Hulle wil graag 
begin en stel dit duidelik “dat enigiets welkom is. Selfs 
stukkende breekware werk soms vir iemand in sy tuin 
as’n ornament!! Dit kan by die kerkkantoor afgegee 
word of ons sal dit gaan optel.” 

Ons soek ook nog sameroepers of konvenors vir ‘n hele 
paar tafels. Ook nuwe gedagtes om die Kermis 
interessant te maak sal waardeer word. Kontak Cobus 
vd Vyver 0413603165/0824650765 met voorstelle, 
hulp met reëlings en/of enige manier waarop u 
betrokke wil wees. Ons sal volgende week meer 
spesifiek wees oor waar ons konvenors of hulp nodig 
het.” 

KATEGESE 
Ons het in die eerste ses maande van die jaar slegs 9 
kategese geleenthede oor. Ouers is God se 
belangrikste kategeet in die kinders, wat Hy aan ons 
geleen het, se lewens.  Leer jou kinders uit die Woord 
en stel ‘n Christus voorbeeld.  Maak hulle lief vir 
eredienste en sorg asseblief dat hulle kategese getrou 
bywoon.  Vir enige vrae of om verskoning te maak, 
kontak met hul kategeet. 
Die kategeseboek wat hulle ontvang het, kos R45,00.  
As dit vir jou moontlik is, sal ons dankbaar wees as jy 
die bedrag kan inbetaal. 
Vir enige ander vrae, kontak met Diederick Venter by 
tel: 041-3603867.  Die nommer verskyn ook op die 
agterblad van die almanak. 
 
EE SA 
EE wat staan vir “Evangelism Explosion”. Iemand sê van 
EE die volgende: “Dit is die mees revolusionêre 
persoonlike evangelisasiebenadering van die twintigste 
eeu om die slapende kerkmenigte te mobiliseer en die 
wêreld te bereik.” 
Deur EE werk die Here by elkeen wat die opleiding 
deurloop persoonlike geloofsgroei. Maar die evangelie 
mag nie by my eindig nie. Almal van ons weet ons 
moet die evangelie verkondig, maar ons weet nie hoe 
nie. Deur EE word u ook toegerus om die evangelie 
effektief met vriende, familie, kollegas en bure te deel. 
Die visie van EE SA is: “Dat elke gelowige die vreugde 
mag ervaar om die goeie nuus van die evangelie 
spontaan en met vertroue te deel.”  
As u hierdie vreugde wil ervaar, kontak met Tommie 
Redpath by sel: 0834614215. Ons kom Woensdagaand 
om 19:00 by die konsistorie bymekaar.  

 
 


