
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Judas vers 20 en 21: 
“Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. 
Bly in die liefde van God.  Vestig steeds jul verwagting 
op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus.” 
 
Bid vir krag, genade en deursettingsvermoë vir: 
Adré, Helen Roos se skoondogter, ondergaan binnekort 
‘n groot operasie. 
Beth v Niekerk van KKU is in die hospitaal. 
Deon du Preez sukkel baie met sy gesondheid. 
Anita Theron herstel na ‘n operasie. 
Janine Coetzee terug uit Irak. 
Dank die Here vir die sukses van die reis. 
 
Bid vir hulle getref deur die tragedie in Nepal. 
Dr Kobus Gerber skryf in 'n media-verklaring: 

Die Moderatuur van die NG Kerk se Algemene Sinode 
volg die ontvouende tragedie en ramp van die 
aardbewing in Nepal noukeurig. Ons is geskok oor die 
dood, trauma en verwoesting wat ons sien. Die skok en 
seer van ons eie landgenote raak ons diep. Ons woorde 
is min in die besef van die broosheid van hierdie aarde 
en ons bestaan. 
 Ons wil die mense van Nepal verseker van ons 
voorbidding. Ons doen 'n beroep op ons gemeentes en 
lidmate om vir dié land en haar mense in te tree by die 
Here wat in Christus Jesus kom wys het hoe Hy omgee 
vir alle mense. 
Ons is innig dankbaar oor ons sendelinge in die 
omgewing wat daadwerklik saam met talle ander 
organisasies hulp verleen. Ook hulle word aan die Here 
opgedra. 
MOEDERSDAG  
2 Tim 1:5 
“Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof 
wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was ...” 
Ons bid dat alle moeders en oumas opreg sal volhard in 
die geloof, sodat hulle ‘n voorbeeld sal stel vir hul 
kinders en kleinkinders soos Timoteus se familie. 
 

SONDAG 10 MEI 2015 
09:00  Formele  en informele erediens 
            Kleuterkerk in bushuisie 
            Junior en senior kategese 
18:00  Hartklop  
 
            Spesiale kollekte:  Getuienisaksie 
 
             Teebeurt vandag:  Christelle Slabbert 
             Voetspore  sel       
             Teebeurt vlg week:  Marlene Postma Tulpe sel                                                                      

MAANDAG  11 MEI 
 19:00  Getuienis diensterrein vergadering. 
BESOEK DS NICO van WYK EE SA (Hoop vir Kinders): 
Ons is regtig bevoorreg om Ds Nico van Wyk leier van 
EE SA en ook Hoop vir Kinders hier by ons in Port 
Elizabeth te hê. Ons wil graag almal wat by die EE 
evangelisasie aksie en by die Hoop vir Kinders by kerke 
en skole betrokke is nooi om Maandag 11 Mei 2015 
18h30 by NG Kerk PE Sionsrand (Bramhopestr. 16, 
Linton Grange) bymekaar te kom. Ons wil graag na sy 
getuienis en motivering luister en sal bly wees as 
verteenwoordigers van skole en kerke dalk ook hulle 
storie vir hom kom vertel. 
Ons sal regtig bly wees as julle dit kan bywoon. Ons 
hoop om teen 20h00 klaar te wees. Daar sal lekker 
koffie en tee wees vir die wat nog wil kuier. 
Hy sal ook Sondag 10 Mei om 09:00 by NG Kerk 
Sionsrand preek. Almal welkom. 
Laat weet asb ons  kerkkantoor of u kan kom en wie u 
saambring. 
DINSDAG 12 MEI 
17:30  Eiendomsvergadering. 
18:30  ICU. 
BESOEK VAN CANON ANDREW WHITE 
Canon Andrew White, wat bediening doen in Irak en 
die Midde Ooste, gaan op Dinsdag 12 Mei 2015 om 
19:00 by die NG Kerk Hoogland meer vertel van die 
aanslag wat Christene tans in hierdie dele ervaar. Doen 
asb moeite om hierdie geleentheid by te woon en ook 
so solidariteit met die vervolgde kerk te toon. 
WOENSDAG 13 MEI  
18:00  Jeug diensterrein vergadering. 
  
DONDERDAG 14 MEI - HEMELVAART 
Kerkkantoor gesluit. 
19:00  Hemelvaartdiens. 
 

KERMIS 
Baie dankie vir elkeen se bydrae om die kermis ’n fees 
te maak.  Ons dank die Here vir die mooi bedrag van 
R130 019.00.... wat ingesamel is. 
Die Pretdraf het R2 200.00 ingebring vir 
Bybelverspreiding. 
 
 
 



 
PINKSTERDIENSTE 
Ons Pinksterdienste begin Sondagaand 17 Mei 2015 
om 18:00.  Vir die res van die week, begin die dienste 
om 18:30.  Gedurende die week sal daar elke aand ook 
om 18:30 ’n spesiale kinderpinkster in die saal 
aangebied word.  Die temas wat die aand gepreek 
word, word die volgende oggend om 09:00 herhaal. 
Die ring se gesamentlike Pinksterfees is op Sondagaand 
24 Mei om 18:00 in ons gemeente. 
 
Die preektema’s, skrifgedeeltes en predikers is soos 
volg:  
Sondag  Romeine: 

Waar leef jy? 

Hand 

28:16-

31 

MG 

Maandag  Tessalonika: 

Waarvoor leef 

jy? 

Hand 

17:1-9 

Mynhardt 

van Zyl 

Dinsdag Korinte:Saam 

met wie leef 

jy?   

Hand 

18:1-

17 

Francois 

Woensdag Filippi: In 

watter toekoms 

leef jy? 

Hand 

16:16-

40 

Gerhard 

Loubser 

Donderdag Eerste 

gemeente: Deel 

jy jou lewe? 

Hand 

2:43-

47 

MG 

Sondag 

oggend 

Belofte van die 

Heilige Gees 

Hand 

1:1-9 

Formeel en 

informeel 

Sondagaand Uitstorting van 

die Heilige 

Gees 

Hand 

2:1-42 

Pinksterfees. 

 

SAMESPREKINGS OOR 
LANDBOU/GRONDHERVORMING 
Die onderhandelinge oor hierdie sake is baie 
ingewikkeld, sensitief en spanningsvol. 
Bid asseblief vir almal wat betrokke is in die 
samesprekinge vir insig en wysheid sodat ‘n positiewe 
uitkoms bereik sal word. 
 
PE NOORD BASAAR 
PE Noord hou 30 Mei basaar.  As daar enige ou klere of 
items vir die wit olifanttafel is wat u vir hulle wil skenk, 
bring ditvoor Woensdag 27 Mei 2015 na die 
kerkkantoor.  Kom ons help almal om  die basaar se 
inkomste beter te maak. 
 
PE WES 
Ons nooi julle uit vir die besonderse uitstalling van God 
in die Natuur op Vrydag 15 Mei 2015 om 19:00 in ons 
kerkgebou – GRATIS. Sal julle asb oud lidmate van PE 
Wes uitnooi om ons 75 jaar Feesdiens op Sondag  17 
Mei 2015 om 09:00 by te woon.  
 
 
 
 

MATRIEK SKOOLVERLATERSKAMP 
Van 28 Junie tot 3 Julie 2015 by Eersterivier.  Vir meer 
inligting, kontak Francois Maritz by 074 559 2243. 
 

FONTEIN 
Ons wil graag die fontein wat so lank stilstaan, 
klaarmaak, maar benodig fondse om dit te kan doen.  
As u miskien ‘n geldelike bydrae wou maak, sal die 
taakspan wat daarby betrokke is,  dit hoog op prys stel.  
Merk net asb duidelik “Fontein”  op die koevert en 
plaas dit in die dankoffersakkie, of handig in by die 
kerkkantoor.  Baie dankie by voorbaat. 
 

DISSIPELSKAP 
Indien daar mense is wat belangstel in die nuwe 
dissipelskap kursus, gee asb jul name in by 
kerkkantoor.  Daar is oggend- middag- en aandgroepe 
wat gaan begin.   
Die boek met riglyne vir stiltetyd deur Deon Loots is 
nou beskikbaar en kan direk van hom bestel word by 
dissipel@gmail.com.  Koste is R80 vir A5 en R100 vir 
A4 grootte en bevat 180 bladsye. 
 

HAPPENINGS 
Die volgende Happenings vind plaas 17 – 19 Julie en 
16 – 18 Oktober 2015. Belangstellendes kan Sonneke 
kontak by 083 651 5833. 
 

AVONTUURWEEK 
Avontuurweek registrasie is oop, registreer solank by 
www.avontuurweek.co.za!  Avontuurweek vind elke 
dag van 6-10 Julie 2015 tussen 08:00 tot 13:00 plaas.  
Dit is vir alle kinders van 4 jaar tot graad 7. 
Koste beloop R120 per kind vir die week of R30 per 
dag.  
 

VROUEKAMP 24 – 26 Julie 2015 
Indien jy nog nie ingeskryf het vir die vrouekamp nie, 
doen dit so gou moontlik asseblief. 
Kontakpersoon:  Sonja Redpath by 084 703 2992 of 
 e-pos  by sonja.redpath1@gmail.com. 
 

MTR SMIT KINDERHUIS – HARDLOOPSKOENE  
EN GEBRUIKTE GEREEDSKAP 
Indien iemand hardloopskoene het in die nrs 7 – 12, 
bring dit asb kerkkantoor toe. Van die Kinderoord 
kinders het dit nodig vir atletiek. 
Die faktotum het ‘n tekort aan gereedskap vir die 
herstel van toerusting by die Kinderoord.  Graag 
verneem ek of daar dalk persone is wat gereedskap het 
wat in onbruik geraak het (spanners, boorpunte, tange, 
“step ladder”, tuingereedskap ens). 
Ons sal dit baie goed kan aanwend. 
 
‘n Brief van dank is ontvang van Jesus is Lord Ministries 
vir die gemeente se geldelike bydrae. 
 

http://www.avontuurweek.co.za/

