
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Elaine Greyling was in die hospitaal. 
Judie Boshoff herstel na ’n operasie. 
Estelle van der Merwe wat beroof is. 
Dank die Here vir reën wat geval het.  Bid dat Hy reën 
sal stuur waar dit nog droog is. 
 
*#Imagine kamp Ons bid vir: die leiers, vir inspirasie en 
geesvervuldheid; alle praktiese reëlings; dat U vooruit 
sal trek en die pad gelyk sal maak. 
 
*Kraggakamma is ’n groeiende gemeente. 
Ons bid om duidelike leiding en beplanning vir die 
toekoms en ook vir wysheid, insig en eensgesindheid. 
Ons bid vir: ons leraars en gesinne. 
Vir almal in leiersposisies in die gemeente. 
Dat die Here hul sal lei en inspireer. 
 
*Kleinskool:  Bendes is op die oomblik baie bedrywig. 
Ons bid vir vrede en dat die Here die inwoners sal 
beskerm. 
Ps 34:8  “Die engel van die Here slaan sy laer op 
rondom dié wat die Here dien en red hulle.” 

 
*Vervolgde kerk: 
Die kerk in Oman, Qatar en Suid-Arabië bestaan uit 
bekeerlinge vanuit ’n Moslem agtergrond.  Bid dat 
gelowiges ’n diep honger na God sal hê en dat Hyself 
hierdie honger deur Sy teenwoordigheid sal stil.  Bid dat 
hul Moslem vriende en familielede aangeraak sal word 
soos wat die gelowiges ’n dieper verhouding met die 
Here ontwikkel en ook ’n oorgawe sal maak. 
 
*Here ons bid spesifiek vir ons gemeente se 
sendelinge.  
Ons weet hulle is baie keer geisoleeerd van alles wat 
bekend is, tussen mense uit ’n ander kultuur en soms 
verlang hulle net na ’n simpatieke oor. 
Here ons is deel van een liggaam en bid dat hulle 
telkens daaraan herinner sal word dat hulle nie alleen is 
nie en dat ons gemeente hul hande omhoog hou  in 
gebed.  Here seën hul gesinne, wys vir hulle die weg as 
hul belangrike keuses moet uitoefen, vertroos hulle as 
hul alleen voel, al is hulle omring van mense. 

SONDAG 12 FEBRUARIE 2017 
09:00  Klassieke en eietydse diens 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15 Kategese 
 
Dankoffer by die deure: Sinodaal Vrouebediening 
 
Teebeurt vandag: Bosviooltjies 
Geen teebeurt 19 Feb as gevolg van nagmaal 

 

VANDAG IS ’N BIDDAG VIR OPVOEDING EN 
ONDERWYS 
Bid vir: 

 Die minister van Onderwys en plaaslike 
onderwys-strukture 

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

 Plaaslike skole, skoolhoofde, beheerliggame, 
onderwysers en leerders 

 Die rol wat organisasies soos die SAOU en 
FEDSAS speel om gehalte onderwys te verseker 

 Kalmte en veilige omstandighede op 
Universiteite en Technikons vir student om te 
studier 

 Die saak waarin ses skole oor hul 
godsdiensbeleid deur die Organisasie vir 
Godsdiensonderrig en Demokrasie (Ogod) voor 
die hof gedaag word, wat van 15 tot 17 Mei in 
die hooggeregshof in Johannesburg aangehoor 
word. Die Federasie vir Beheerliggame van 
Suid-Afrikaanse Skole (Fedsas) verteenwoordig 
die ses skole in die saak. Die NG Kerk is as 

vriend van die hof by die saak betrokke. 
 

MAANDAG 13 FEBRUARIE 

12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleenthede. 
Gelowige gebed verander die wêreld.  
LITURGIESE WERKSGROEP 
17:00 Die liturgiese werksgroep kom bymekaar by 
Asterlaan 16. Indien u die gawe het om die Here se 
boodskap visueel uit te beeld en te versterk met kuns 
en simbole, woon asb die byeenkoms by.   
  
DINSDAG 14 FEBRUARIE 

19:00  Leef@Kerk.    
 
WOENSDAG 15 FEBRUARIE  

19:00  Kerkraadsvergadering. 
 
VOLGENDE SONDAG 19 FEBRUARIE 

09:00  Nagmaal in die klassieke diens. 
Daar is wel kleuterkerk, maar geen kategese nie. 
 
 
 



FONTEINVRIENDE 
Donderdag 16 Februarie 2017 om 09:30 is ons afskop 
van die jaar met ’n braai en heerlike saamsing. 
Rudolph Britz gaan ons begelei. 
Koste: R30 per persoon 
Ons voorsien die kos. 
Bring net eie eetgerei, glase, borde, bekers (eie sap ook 
asb).  
Enige navrae:   
Jan Schnetler: 041- 365 3344 0f 083 660 6960. 
Getalle moet asb teen Sondag 12 Februarie in wees. 
 
Internasionale Gebedskonferensie vir die Midde-Ooste 
There4-Bedieninge nooi belangstellendes uit na ‘n 
Internasionale Gebedskonferensie in die woestyn buite 
Cairo, Egipte.  10 000 mense gaan intree vir die Midde-
Ooste en vir die Here se plan met Sy kerk in daardie 
area. 
 
Datum: 30 Maart-2 April 
Belangstellendes kan Janine by 071 364 6318 kontak 
voor 14 Februarie. 
 

Kry Jou Lewe In Lyn  
VIA , Vroue in Aksie, nooi alle dames hartlik uit 
na ‘n “afskop-” (of is dit nou “opskop-”??) geselligheid.  
Kom ontspan lekker saam met jou sussies! 

Datum: Maandag 20 Februarie 2017 
Tyd: 19:00-20:30 
Drag: Gemaklike klere en skoene 
RSVP: SMS Roenel 0833885357   
of skakel die kerkkantoor @ 041-3601484  
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die vorm in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 
KATEGEET BENODIG 
Daar word nog een kategeet benodig  vir die graad 4 
klas om Shantelle Gerber, wat reeds daar is, te help.  
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
NOODSPENS 
Ons noodspens is op die oomblik dolleeg en die 
behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot.  Ons 
ondervind weekliks versoeke vir kos.  Baie dankie aan 
almal wat gereeld bydra. 
 
 
 
 

 
Help asseblief! 
Die Kinderoord MTR Smit se senior dogters huis, 
naamlik Huis 9 benodig ‘n yskas. 
Enige goeie gebruikte yskas in werkende toestand word 
asb benodig. 
Skakel Jackie by 041 – 367 1103 
 
KATEGESE PIEKNIEK 
Die Kategese piekniek, net vir kinders en ouers,  vind op 
Sondag 12 Maart plaas. Meer inligting en 
inskrywingsvorms sal op Sondag 26 Februarie uitgedeel 
word.  
 
EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING  
Effektiewe jeugbediening volgens God se plan is 
huisgesentreerde jeugbediening met die ondersteuning 
van die erediens, kategese en jeugbyeenkomste.  
Die gemeente (en skool) se jeugbediening mag, kan en 
wil nie die rol van ouer/s oorneem nie. Ons ondersteun 
ouers en skep ’n ruimte waar ouers die geleentheid en 
selfvertroue kry om geloof aan hulle kinders oor te dra.    

 

Brendon Slabbert gaan die Two Oceans Marathon ten 
bate van Quad House hardloop. 
Quad House is ‘n nie-winsgewende huis wat self vir alle 
uitgawes verantwoordelik is. 
Hardloop asseblief hierdie wedloop saam met Brendon 
in die vorm van borgskap. 
Vir verdere navrae, kontak:  
Brendon Slabbert:  082 324 3662 
Christelle Slabbert: 082 324 4111. 

 
GEESTELIKE GROEI 
Die Geestelike Groei byeenkomste, aangebied deur 
Janine Coetzee, beoog om 9 Mei 2017 te begin. 
Dit sal elke Dinsdagoggend tussen 9:00 en 10:00 vm en 
Woensdagaand tussen 19:00 en 20:00 plaasvind. 
Kontak  asseblief die kerkkantoor indien jy belangstel 
om dit by te woon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


