
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 

Teks vir die week: Psalm 5:3-4 “Gee tog aandag aan my 

hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek. U 

luister na my stem in die môre Here, in die môre terwyl ek 

voor U verskyn en op U wag.” 

Here as ons hierdie week vir hierdie gebedsversoeke en alles 

wat in ons gemeente plaasvind intree, doen ons dit met ‘n 

verwagting. Dankie vir die versekering dat U na ons luister 

en ons hoor. 

 Brendon Clarke se pa is oorlede. Bid vir SY 
vertroosting in hierdie tyd. 

 Irma Loots is in Pretoria vir behandeling. Bid vir Sy 
hand oor haar. 

 Kotie Oosthuizen wat sukkel met haar gesondheid. 

 Maizie Gerber se suster is met kanker gediagnoseer. 
Bid dat die Here haar innerlik sal versterk vorentoe.  

 Annelie Pienaar wie se broer oorlede is. 

 Fred Vosloo het groot besluite wat geneem moet 
word rakende sy gesondheid. Bid vir hom vir 
wysheid. 

 Jan en Theunisa Fourie by wie daar 
Donderdagoggend vroeg ingebreek is. 

 Bid dat die Here manne en vroue sal aanraak en 
roep om die vakatures op die kerkraad te vul. 

 Bid vir Noord-Korea: Daar is vier strafkampe in die 
omgewing waar Noord-Koreaanse owerhede die 
waterstofbom vroeër die week getoets het. Ons is 
bewus van ‘n beraamde 70 000 gelowiges wat in die 
onderskeie 25 strafkampe in Noord-Korea aangehou 
word. So ons kan aanneem dat van hulle baie naby 
aan die toetsarea in aanhouding is. Bid teen ‘n gees 
van vreesagtigheid en dat hulle steeds Sy lig in 
hierdie geestelike donker land sal wees. Bid vir 
uithouvermoë terwyl hulle hardearbeid moet verrig, 
uitgehonger word, gemartel word en 
breinspoelsessies moet bywoon. Mag hulle 
Immanuel baie intens ervaar. 

 Bid vir Kleinskool se jongmense wat in die spervuur 
staan as gevolg van bendegeweld. Bid dat die Here 
Sy kinders genadig sal wees. Bid ook vir die 
verhouding tussen Kleinskool Inisiatief en Harvest 
Gemeente. 

 Bid vir die GR 10’s en GR 11’s en selgroepe wat 
hierdie week betrokke sal wees met uitreike. 

 Dank die Here vir Framesby se VCSV-kringleierskamp 
wat die afgelope naweek plaasgevind het. Bid dat 
hierdie groep leiers Sy lig en sout in die skool sal 
wees. 

SONDAG 10 SEPTEMBER 2017 
09:00  Klassieke diens in kerkgebou en eietydse diens in 
saal                
Kleuterkerk 
Die doop word bedien aan Casey Loftie-Eaton, 
dogtertjie van Rinaldo en Elmarie. 

      Die dankoffer by die deure is vir Wêreldsending 
Teebeurt vandag: Laura Krause Bybelstudiegroep 
Teebeurt 17 Sept: Azalea en Bosviooltjie selle 
17:00  Kooroefening by Kraggakamma gemeente 
_____________________________________________ 
MAANDAG 11 SEPTEMBER 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
 
DINSDAG 12 SEPTEMBER 
19:00  Leef@kerk. 
 
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 
18:00  Dagbestuur. 
 
VRYDAG 15 SEPTEMBER MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
SATERDAG 16 SEPTEMBER 
Lente-tee om 14:30 in die kerksaal. 
 
VOLGENDE SONDAG 17 SEPTEMBER 
09:00  Gesamentlike lente sangdiens en 
gebedsgeleentheid vir reën in die kerkgebou. 
Sonheuwels se koor tree saam met Kraggakamma 
se koor op tydens die diens.  
Daar is kategese.  As dit moontlik is, bring ’n paar 
blomme saam erediens toe.  Na afloop van die diens 
kan jy dit gaan uitdeel aan iemand wat dit nodig het. 
 
KERKRAADSLEDE HERKIES EN VERKIES EN 
DIENSWERKERS VERKIES 
Op die Kerkraadsvergadering van 30 Augustus 2017 
 is die volgende persone herkies: 
Ouderlinge: 
James von Wielligh, Peter Crous, Rudolph Britz,  
Gert Harmse, Pierre Rootman, Willie Botha,  
Frans Krause, Eugene Pretorius, Brendon Slabbert, 
Willie Esterhuizen, André Strydom. 
Diakens Frans Stapelberg, Marie Rootman, 
Hennie Bakkes, Johan van der Merwe, Jean-Mari 
Oberhölzer. 
Verkies: 
Diakens:  Hein Jonker, Egbert Theron, Juanita van 
Rooyen. 
Dienswerkers: 
Theresa Lombard, Conrad Buchner, Hugo Gerber, Ryno 
Muller. 
 



Bid vir matrieks wat met hul rekord eksamen begin. 
Matrieks vir  wie ons bid: Ruan Botha, Lucien Coetzee, 
Stacy Frazenburg, Frans Krause, Izel Lambrechts, Paul- 
Leon Lourens, Karla Müller, Leah Nel, Shaun 
Oosthuizen, Jane Theron, Ansunel van Rooyen, Janré 
Viljoen, Nicole Westraad. 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Voltooi asb die groen vorm in die 
voorportaal en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe 
intrekkers aanlyn voltooi.  Ons sal u so gou as moontlik 
kontak.  Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za.  Meer inligting 
oor ons gemeente is beskikbaar op ons webwerf, 
www.ngkraggakamma.co.za 
 
*15-17 September- Sendingkonferensie – ACTIVE 
Mike Burnard van In Context Ministries is een van die 
sprekers. 
Plek: Westway Baptiste kerk.  Gapkerk – Greenacres. 
 (Bid vir hierdie konferensie) 
 
VROUEKAMP EERSTERIVIER 13-15 OKTOBER 2017 
Die spreker by die kamp is ds Eldré Bester. 
Koste:  R400 as jy jou eie verblyf het.  (Daar is ‘n lys van 
beskikbare huise by die kerkkantoor/Sonja. 
R500 as jy in die sentrum gaan bly. 
Bespreek jou plek by Sonja 0847032992 en betaal asb 
jou deposito by kerkkantoor verw: Jou naam en kamp. 
Snapscan: (naam) Kamp. 
 
Kammaland Vakansiesorg 2-6 Oktober 2017: 
Kontak Shantelle by kammaland01@outlook.com 
 
NUWE EPOS ADRESSE 
Let asseblief daarop dat die kerk nou 2 nuwe epos 
adresse het.  Vir inligting rakende lidmaatskap, 
afkondigings,  gebruik admin@kraggakamma.co.za 
(Anita) en vir ander sake bv finansies of navrae, kontak 
Niekie by kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za. 
 
BAIE DANKIE 
Die Welwitschia selgroep is opreg dankbaar vir die ruim 
bydraes/skenkings van goeie klere en kontant vanuit die 
gemeente, Bybelstudiegroepe, asook van buite die 
gemeente, wat ons ontvang het. 
Ons ondersteun die volgende organisasies: 

1) Place of Hope se kinders: Klere en skoolfondse. 
2) Vistarus : Klere vir herverspreiding. 
3) MTR Smit kinderhuis: Teëlwerk in huis nr 8. 

Nogmaals baie dankie aan almal se ondersteuning. 
Welwitschia selgroep. 

 
 
 
 
 

GEBEDSVERSOEKE VAN BYBELGENOOTSKAP 
10-16 September: 
Jordanië:  Bid vir stabiliteit in ons land te midde van al 
die konflik in die Midde-Ooste.  
Bid vir mense se interaksie met die Bybel.  Bid ook vir al 
die vlugtelinge wat hulle in ons land bevind, dat ons 
hulle sal kan help om trauma te hanteer.  Bid ook vir 
ons visie om ‘n Bybelsentrum te open. 
 
Libanon:  Dank die Here dat ons betrokke kan wees by 
Bybelverspreiding en traumaberading onder vlugtelinge 
uit Sirië en Irak.  Bid vir ons projekte vir gevangenes en 
mense uit arm gemeenskappe.  Bid vir ons personeel en 
vir die Kerk in die Midde-ooste. 
 
Sirië:  Bid vir vrede.  Dank die Here dat Hy ons 
personeel beskerm.  Bid dat die kerke mense se 
behoeftes sal kan aanspreek en hulle deure sal kan 
oophou.  Bid dat die Bybelgenootskap steeds Bybels 
regoor die land sal kan versprei. 
 
BAIE DANKIE 
Baie dankie aan al die dames wat  betrokke was by die 
afgelope Ringsitting en gehelp het om tafels te versier, 
kos te bedien, opruim en opwas na die tyd.  Jul 
bereidwilligheid word opreg waardeer. 
 
 

Bet-el Christelike Akademie 
Van der Stelstraat, Kabega 

Nuwe Privaat Afrikaans-medium Hoërskool 

2018: Graad 8, 9, 10 en 11 

Maksimum 20 leerders per klas 

Kom kyk na ons puik geriewe! 

Skakel 041 360 3424, 041 360 2684 of  

084 510 9734 vir inligting. 

e-pos: beca@501.co.za 
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