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KOMMUNIKAMMA 30 JANUARIE 2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM VIR DIE WEEK: 
Skriflesing: Jeremia 1:4 - 10 
Tema: Jou beROEPING 

https://youtu.be/dqVZ8BmlWBs Skakel gerus om 08:30 op ons Youtube kanaal in as jy die lewendige 
uitsendings wil volg.  Die video sal gestoor word op Youtube, sodat jy ook op jou eie tyd daarna kan gaan kyk.  
Die huisgeloof, ‘n gesprek riglyn rondom die tema van die erediens, is op die gemeente se webwerf beskikbaar.  
 
08:30  EIETYDSE DIENS EN KLEUTERKERK 
Wysmuis en maats kom kuier weer by ons.  Direk na die poppekas sal die voorskoolse kinders verdaag vir 
kleuterkerk. 
 
09:45  KATEGESE vir  graad 1-11 
 
10:00  KLASSIEKE DIENS 
 
Die deurdankoffer vandag gaan vir Sinodale Dankoffer Getuienis 
 
EREDIENSTE IN DIE KERKGEBOU  
Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies. Daar mag nou 250 persone per erediens in die 
kerkgebou wees.  Die diens word steeds digitaal beskikbaar gestel.   
Indien jy ’n erediens wil bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om die aanlyn besprekingsvorm te voltooi.  
https://forms.gle/p7mpVSBnHeYdRYuZ8.  Ons versoek dat jy die vorm voor Vrydag 12:00 sal voltooi.  
Jou bespreking verseker jou van ‘n plek in die erediens.   
Neem asb. kennis dat dit nie ‘n vereiste is om plek te bespreek nie.  Dit maak net die proses makliker, want ons 
moet ‘n naamlys hê van almal wat by die erediens was.  

 
STILTETYD- OF HUISGODSDIENS MATERIAAL 
Op ons gemeente se webblad is die volgende materiaal beskikbaar:  

• Saamstap Stiltetyd vir elke maand word beskikbaar gestel. Ons lees hierdie jaar deur die Ou Testament.  

• Kerkjaar tekste wat aansluit by die weeklikste tema’s waaroor ons preek 

• Huisgodsdiens op Toep 
Die Dink Jeug Familie Toep bied daagliks (Maandae tot Vrydae) ’n 5 minute klankgreep (podcast) waarin ’n 
storie vertel word en ’n teks gelees word met ’n paar geselsvrae waaroor ’n gesin kan gesels. Daar is ook elke 
dag ’n gebedswenk en ’n doen-idee vir kinders, tieners en families om saam te doen. Die toep se inhoud is so 
geskryf dat kinders van verskillende ouderdomme saam daarna kan luister en daaroor gesels. Elke week het 
’n bepaalde teks en tema met stories wat aansluit by kinders se leefwêreld. Dit is dus die moderne gesin se 
ekwivalent van “huisgodsdiens”. 
Hoe werk dit? ’n Mens laai die toep gratis by Google Play of Apple iStore op jou foon af. Elke dag is daar ’n 
vars oordenking om na te luister met ’n halt (pause) knoppie wanneer julle as familie verder oor die teks of 

Kontakpersone, indien jy meer inligting nodig het oor een van die sake wat hier verskyn: 
Jou blokouderling of -diaken    
Niekie Oosthuizen: 082 561 8747; 041 360 1484; kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za 
Ds MG van Rooyen: 083 413 7100; mg@ngkraggakamma.co.za 
Ds Toit Wessels:  084 240 2916; toit@ngkraggakamma.co.za  

https://youtu.be/dqVZ8BmlWBs
https://forms.gle/p7mpVSBnHeYdRYuZ8
http://www.ngkraggakamma.co.za/2022/saamstap%20stiltetydOT.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinkjeug.dinkjeugapp&hl=en
https://apps.apple.com/za/app/dinkjeug-families/id1504077715
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vrae wil gesels of saam wil bid. Dit neem ’n familie ongeveer 10-15 minute om dit te doen en jul kan soggens 
of saans of selfs in die motor daarna luister. Die toep het ook agtergrondinligting en skakels in oor die 
tema/teks vir dié wat meer wil weet. Die tekste wat gebruik word, sluit gewoonlik aan by die 
leesroostertekste wat deur ons gebruik word vir preektemas. 

 
Maandag 31 Januarie 

      12:45 GEMEENTEBIDUUR 
Ons hou Maandae ‘n gebedsgeleentheid in die konsistorie.  Almal is welkom. Kontak Niekie indien jy wil saam bid 
of ‘n gebedsversoek het. 
 
18:00 GETUIENIS 
 
Dinsdag 1 Februarie 
17:30 EIENDOMME 

 
Woensdag 26 Janaurie 
Voedselhulp aan PE-Noord  
Skenkings sal voortaan op Woensdae, tussen 08:00 en 12:00 by die kerkkantoor afgelaai word. Vir die volgende 
week kan jy met Willie Swanepoel kontak (sel  082 920 0261) indien jy op ‘n ander tyd jou bydrae wil maak.   
Ons help weekliks ongeveer 30 gesinne met kospakkies en ander benodighede. Die nood raak steeds groter.  
Hul gee ook nou toebroodjies vir 40 kinders wat honger gaan slaap en skool toe gaan. Hulle vra vir donasies van 
smeergoed. Dankie vir elkeen se ondersteuning.  
Behalwe vir die skenkings van kos en klere ontvang, is reeds meer as R293 106,13 gebruik om kos aan te koop.  
Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik vir PE Noord. 
U kan meer inligting op ons webblad kry of vir Sonja Spies (084 516 4925) kontak.   
 
KERKKANTOOR 
Die kerkkantoor sal elke Woensdag van 08:00 tot 12:00 oop wees.  Geen persoon sal sonder ’n masker toegelaat 
word nie.  Volg asb die regulasies.  
 
Vrydag 28 Januarie    
05:00 MANNEGROEP by Carnationstraat 15 
Indien jy wil deel word van die groep, kontak Frans Stapelberg vir meer besonderhede by selnommer  
082 773 6205. 

 
Sondag 6 Februarie   
08:30  EIETYDSE DIENS EN KLEUTERKERK 
09:45  KATEGESE 
10:00  KLASSIEKE DIENS 
 
SAKE vir GEBED: 
● Kraggakamma gemeente asook die ander gemeentes in die Ring van Algoa.  Ons bid dat alle aktiwiteite tot 

eer van die Here sal geskied.   
● In besonder vir NG Kerk PE Noord se beroepingsproses vir ‘n nuwe leraar.  Bid dat die Heilige Gees duidelik 

sal lei wie die regte persoon vir die gemeente sal wees. 
● Lorraine gemeente se pad vorentoe. 
● Grasvoëlkop gemeente met ds HJ Prinsloo wat Sondag daar bevestig is.  Mag die Here hom ryklik seën in 

hierdie nuwe hoofstuk. 
● Ons bly laag op ons knieë as ons bid vir die kritieke stand van die damme van ons stad.  Ons pleit dat die 

Here in Sy almag sal ingryp.  Ons is diep afhanklik van die Here se ingryping. 
● Almal wat siek is.  Ons bid dat elkeen van hulle genesing sal ervaar. 
● Oom Jan Schnetler en sy vrou wat siek was, maar prys die Here dat hulle reeds beter voel. 
● Renier du Preez is in die hospitaal. Bid vir sy vrou, Christina, en die familie. 
● Annemarie Roets se swaer is oorlede.   
● Almal wat sukkel om werk te kry, onder andere die matrieks en studente.  Ons bid dat die Here vir elkeen 

van hulle ‘n deur sal oopmaak en dat Hy vir hulle moed en geduld sal gee terwyl hulle wag. 
● Die finansiële nood en werkloosheid in Kleinskool. 
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● Sylvia Wittal wat vermis word.  Die polisie soektog duur steeds voort.  Ons bid dat hulle haar sal vind. 
● Bejaardes en almal wat sukkel.  Ons bid Eksodus 14:14 vir hulle toe. “Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle 

veg.” 
 

Gebedsversoek vir There4-Bedieninge 
Die Wêreld Waarnemingslys 2022 uitgawe is op 19 Januarie vrygestel.   Ons bid weer weekliks saam vir lande 
waar Christene die meeste vervolging ervaar:  Nommer 1 op hierdie lys is Afghanistan. 
Gebedsversoek: 
Bid saam met geheime gelowiges in Afghanistan dat hulle beskerm sal word teen die gewelddadige optrede van 
die Taliban. 
 
Zoom geleenthede saam met There4-Bedieninge 

• Indien jy toegang het tot Zoom, word jy uitgenooi om aan te sluit by die There4 Groei Reeks vir vrouens.  
Dit is ‘n 7-week Toewydingsreeks met die naam Seven Spiritual Habits. ‘n Paar vroue van Egipte gaan ook ons 
sessies bywoon.  Ons begin op Woensdag 2 Februarie vanaf 19:00-20:00 

 

• Reis saam op Zoom vir ‘n 16 week toewyding. Tydens hierdie reeks behandel ons die Nuwe Testament.  
Dit word aangebied in twee tydsgleuwe.  Jy kan dus op Dinsdae vanaf 7:30-8:30 of vanaf 19:00-20:00 
bywoon.  Dit begin op 1 Februarie. 

 
GEMEENTE BRING EN BRAAI 
Op Sondag 13 Februarie 2022 beplan ons ‘n gemeente bring en braai so van 11:30 se kant af agter die kerkgebou 
as inleiding tot Valentynsdag. Almal is welkom. Braaiers, roosters en kole sal voorsien word.  
 
KERKRAAD EN DIENSWERKERS VAKATURES 
Die gemeente het ‘n 2 ouderling, 2 diaken en 8 dienswerker vakatures. Indien die Here jou lei om hier te dien, 
kontak asb vir Niekie.  
 
MTR SMIT KINDEROORD VERJAARSDAE 
Die dames van die gemeente word uitgenooi om deel te word van die verjaarsdag-bediening by die MTR Smit 
kinderoord.  Indien jy wil deel word van hierdie bediening en graag een van die dogters in Huis 8 wil bederf op 
haar verjaarsdag, kontak asb vir Debah van Eeden (082 933 2443) of Linda Rossouw (082 402 4396) 
 
VERJAARSDAE 
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae: 

30 Januarie Christiaan Barnard, Christa Bosch, Jana Hiscock en  
Marinus van der Merwe 

31 Januarie Anri Bosch, WH van Tonder en Janre Viljoen 
1 Februarie Jordan Finkelstein, Ruan Gerber, Leana Mare en Gene van Heerden 
2 Februarie Christelle Blom, Barry Jacobs, Desmond Ross, Jancke van 

Loggerenberg en Vicky Weitz 
3 Februarie Piet Bosch, Cisca van der Walt, Johan van Huyssteen, JP van Niekerk 

en Willem van Niekerk 
4 Februarie Leon Barnard, Albert du Plessis, Valerie Pieterse, Sonja Redpath, 

Nancey Rudolph, Corne Schoeman en Hannes Vlok 
5 Februarie Dore Grobler 

 
DANKOFFER  
Baie dankie vir elkeen se dankbaarheidsbydrae wat ons  
maandeliks ontvang. Dankoffers kan direk in die kerk se  
bankrekening of deur middel van Snapscan betaal word.   
Die kerk se bankbesonderhede is: 
NG Kraggakamma   
Absa Tjekrek 1400590091 
Takkode 632005 

 
 


