KOMMUNIKAMMA 19 JUNIE 2022

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
PROGRAM VIR DIE WEEK:
VADERDSDAG
Sondag 19 Junie
Skriflesing: 1 Konings 19
Tema: Ken jou vader se stem.

https://youtu.be/_aB4lYYf3c0
Skakel gerus om 09:00 op ons Youtube kanaal in as jy die regstreekse uitsendings wil volg. Die video sal gestoor
word op Youtube, sodat jy ook op jou eie tyd daarna kan gaan kyk. Neem asb kennis dat die video nie direk na die
erediens beskikbaar sal wees nie.
Die huisgeloof, ‘n gesprek riglyn rondom die tema van die erediens, is op die gemeente se webwerf beskikbaar.
09:00 EREDIENS
Geen kleuterkerk of Kategese a.g.v. die skole langnaweek.
Die dankoffer in die houtkassies gaan vandag vir Instituut vir Blindes
Baie geluk aan Johan en Nicky Naudé met die doop van klein Lohan
Maandag 20 Junie
KERKKANTOOR
Die kerkkantoor is elke Maandag en Woensdag van 08:00 tot 12:00 oop. Geen persoon sal sonder ’n masker
toegelaat word nie. Volg asb die regulasies. Neem asb kennis dat die kerkkantoor die hele week via die
kerkkantoor telefoonnommer (041 360 1484) beskikbaar is.
12:45 GEBEDSKILD IN DIE KONSISTORIE. Ons verootmoedig ons voor die Here, onder andere vir reën.
Woensdag 22 Junie
Voedselhulp aan PE-Noord
Skenkings kan op Woensdae, tussen 08:00 en 12:00 by die kerkkantoor afgelaai word. Vir die volgende week
kan jy met Piet Spies kontak (sel: 084 491 1213) indien jy op ‘n ander tyd jou bydrae wil maak.
U kan meer inligting op ons webblad kry of vir Sonja Spies (084 516 4925) kontak
Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik vir PE Noord.
Ons het die volgende skrywe van PE Noord ontvang: Tot en met die maand van Mei het ons aan 786 gesinne
kospakkies voorsien. Gemiddelde getal van ‘n gesin is 4 na 5 persone. Tans doen ons kospakkies op Vrydag en
sopkombuis op Saterdag. Sopkombuis bedien tans tussen 20 en 45 persone per Saterdag. Daar is gemiddeld
tussen 60 en 105 gesinne wat gereeld gehelp word met kospakkies. Die grootste gedeelte van mense wat hulp
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ontvang het hul werk verloor en ons het ook baie bejaardes. Streng kontrole word toegepas om te voorkom dat
die bediening misbruik word.
Kraggakamma gemeente het al R350 133,56 se kos aangekoop. Baie dankie vir elkeen se bydrae tot die
voedselhulp program.
Vrydag 24 Junie
SKOLE SLUIT
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 26 Junie, 3, 10 en 17 Julie
09:00 EREDIENS
Geen Kleuterkerk of Kategese nie a.g.v die vakansie
SAKE vir GEBED:
● Ons bid spesiaal vir die Avontuurweke in die vakansie. Ons bid vir al die beplanning wat nog gedoen moet
word en dat baie kinders dit sal bywoon, asook vir seën op al die verrigtinge.
● Ons bid volhardend vir die erg kritieke stand van ons damme, almal is bewus daarvan dat ons reeds in dag
zero is. Ons bid dat die Here ons gebede sal verhoor en aan reën sal stuur. Bly saam met ons laag op die
knieë terwyl ons aanhou bid. Net God kan help.
● Almal wat siek is. Ons bid dat dat hulle die nabyheid van God sal ervaar. Ons dank die Here vir beterskap en
genesing.
● Ons bid vir Piet Spies, Frans Marx en Linda Potgieter vir spoedige herstel en genesing.
● Ons bid steeds vir die inwoners van veral die Suidkus van Kwazulu-Natal wat groot ontwrigting ervaar. Daar
is steeds groot nood en dit reën gereeld in die gebiede. Bid daar nie korrupsie sal plaasvind met die
hulpfondse nie. Ons bid ook vir die baie reën wat in die Wes-Kaap val en dat die Here hulp sal voorsien waar
nodig.
● Ons bid vir vrede in Oekraïne, vir almal wat swaarkry en ly. Vir moed en deursettingsvermoë vir hulpwerkers
en vir hulle wat onder moeilike omstandighede probeer om die nood te verlig en ook vir die nodige finansies
om te kan help.
● Ons dank die Here vir wonder tekens en asemsnak oomblikke wat, te midde van al die slegte nuus, nog
steeds plaasvind. Ons glo en weet dat dit van die Here af kom.
● Baie dankie vir die noodverligting d.m.v skenkings aan MTR Smit kinderhuis. Dit is een van die asemsnak
oomblikke.
● Ons bid vir die regering en almal wat in leierskapsposisies is - dat hulle nooit sal vergeet dat hulle daar
ingestem is om te dien en dat hulle, ten midde van die korrupsie, sal volhou met goeie en eerlike
dienslewering.
● Vir almal wat ‘n blaaskansie gaan vat in die vakansie. Vir veilig ry en lekker uitrus.
Gebedsversoek vir There4-Bedieninge
Bid saam dat die regering van Uzbekistan meer godsdiensvryhede sal toelaat. Bid saam dat God Homself aan die
leiers van die land sal openbaar.
Avontuurweek 4-8 Julie 2022
Na ‘n paar jaar is die Avontuurweek terug. Ons gaan hierdie jaar by Lorraine en Waypoint se aanbiedings inskakel.
Die week van 4-8 Julie se aanbiedings gaan by Lorraine Gesinskerk plaasvind. Indien jy in Graad 1-7 is, skryf gerus
in, of indien jy as Graad 8-12 leerder wil dien as leier vir die week is jy ook welkom om in te skryf.
Tema – KINGDOM ROCK!
Tyd: Elke dag van 08:00 tot 13:00
Kinders gaan lag, leer en speel deur die dag!
Vir meer inligting en om te registreer, gaan asseblief na die webwerf: www.avontuurweek.co.za
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Video- en musiekbandjies (“tapes”)
Wil jy graag jou ou video- of musiekbandjies (tapes) oorsit op DVD, CD of Geheuestokkie?
Kontak gerus vir Bettie Celliers by 082 495 1901
7 Weke met die Bybel
Ons beplan om in die derde kwartaal ‘n 7 weke met die Bybel reeks te doen. Bid asb saam daarvoor en indien jy in
hierdie tyd by ‘n selgroep wil inskakel, kontak Elizma Harmse by sel: 083 940 5617.
Huis Louisa Meyburg
Huis Louisa Meyburg sê baie dankie aan die Welwitchia selgroep wat gereeld vir hulle toiletware skenk.
Hulle benodig tuinstoele. As daar dalk iemand is wat tuinstoele beskikbaar het, sal hulle dit kom haal.
Nuwe Lidmate
Baie welkom aan Nico, Natasha, Dandré en Dihan de Klerk.
VERJAARSDAE VIR DIE WEEK
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae:
19 Junie
Sven du Plessis, Eugene Janse van Rensburg, MC Kruger, Mitchell Reed,
Stella Scheepers en Henning van der Merwe
20 Junie
Betsie du Toit, George Roets, Liana Smit, Janneke Strydom
21 Junie
Marianne Friend, Hannathie Vorster en Ronelle Wright
22 Junie
Tiaan de Lange, Elaine Greyling, Meisie Koen en Jan Snyman
23 Junie
William du Toit, Theo Pozyn en Gisela Smith
24 Junie
Ferdi Gouws, Megan Kahts en Kian Schellingerhout
25 Junie
Heidi Geyser en Nicole Verwey
Ons wens die volgende persone in besonder geluk met hulle verjaarsdae in die vakansie:
7 Julie verjaar Gert Oosthuizen (90 jaar)
17 Julie verjaar Judy Viljoen (91 jaar)
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
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