
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED: 

o Vandag is biddag vir jeug en kategese. Bid spesiaal 
daarvoor. 

o Ons bid ook vir almal wat onlangs geliefdes verloor het. 
o Yvonne Britz en Dolf Claasen ondergaan behandeling. 
o Lettie Tait sukkel met haar gesondheid. 
o Isabelle Calitz wat vir ’n operasie gaan. 
o Gallie Steenkamp wat in die hospitaal is. 
o Japie Theron het Woensdag ’n operasie ondergaan. 
o Valerie du Preez het ernstige probleme met haar oë. 
o Almal wat besig is met eksamen. 
o Kermis van 16 Junie.  Bid vir entoesiasme en 

eensgesindheid, maar bo alles om die seën van die 
Here. 

o Avontuurweek van 4 – 8 Julie.  Bid vir die beplanning, 
organisasie en om die leiding van die Here. 

 

ONS BID VIR ONS LAND, SUID-AFRIKA 
Wil U in U groot genade ons woorde verander sodat ons 
net woorde van vergifnis, liefde en genade sal spreek.  
Herstel die droom van ’n reënboognasie waar ons gewillig 
sal wees om mekaar te dien, opofferend en vol liefde.   
Ps 85:5  “Ontferm U weer oor ons, o God, ons 
Verlosser...” 
 

KLEINSKOOL INISIATIEF 
Baie dankie vir volhardende gebed.  Vordering is gemaak 
met toekomstige beplanning.  Die beplanning is nou in 
laaste fase.  Dank aan ons Hemelse Vader vir al Sy 
seëninge. 
 
Ons gaan tydens die maand van Ramadaan saam met die 
duisende ander gelowiges bid. 
Vandag bid ons vir Jordanië:  
Dank God dat Jordanië relatief stabiel is.  Die kerk is 
toenemend besig om uit te reik na die Siriers en Irakese 
vlugtelinge in hulle lande.  Omdat Jordanië volhard om 
ISIS teen te staan, het dit relatief ’n veilige plek geword 
vir vervolgde Christene.  Bid dat Jordanië sal kan volhou 
om ruimte vir Christene te maak en hulle met respek te 
behandel.  Bid dat die land ’n plek van veiligheid sal wees 
vir Christene en nie-Christene.  Tans oorskadu Jordanië se 
getal vlugtelinge sy 90 000 inwoners en almal benodig 
voedsel, skuiling, ondersteuning en die liefde van die 
kerk. 
 

   SONDAG 12 JUNIE 2016 
09:00   Klassieke erediens in kerkgebou. 
 Eietydse erediens in die saal. 

Vandag word Nina Helena, dogtertjie van Paul 
en Manja Kloppers gedoop. Baie geluk. 

 

Kleuterkerk in Voortrekkersaal. 
 

Kategese direk na die oggenddiens 
 

18:00 Hartklop  in die saal 
 

Spesiale dankoffer.  Hierdie maand gaan die dankoffer 
by die deure vir diens van barmhartigheid.  Vanoggend 
se dankoffer is vir Huis Louisa Meyburg. 
 

Teebeurt vandag:  Die Pronkertjies skink vandag tee in 
die maalruimte. 

 

MAANDAG 13 JUNIE 2016 
12:45 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer.   
Almal is welkom om die geleentheid by te woon. 
 

DINSDAG 14 JUNIE 
19:00 ICU te Gazanialaan 15 
 

DONDERDAG 16 JUNIE 
KERMIS: (NOG 4 DAE) 
Ons vra asseblief u hulp met die volgende sake: 

KERMISLYSTE EN PRYSTREKKING BOEKIES 
Daar is nog baie kermislyste en boekies uitstaande. Bring 
dit asb kerkkantoor toe.  
Of kontak die kerkkantoor by 041-3601484 
Daar is ekstra boekies by die kerkkantoor beskikbaar 
indien iemand wil help met verkoop van ekstra boekies. 
Christo van der Merwe(072 132 2851) het ook ekstra 
boekies en sal dit gaan afgee as mense nog soek. 
Inbetalings moet by die kerkkantoor gedoen word. 
VEILING 
Op die kermis gaan ’n Cheetah en ‘n Shark getekende 
2016 superrugby trui opgeveil word. Daar gaan ook ’n 
skildery en ’n geskenkpak met oa skoonheidsprodukte, ’n 
sodastream ens opgeveil word.  Die insetprys vir elkeen 
van hierdie items is R500.00. U kan die items in die 
kerkkantoor besigtig en u bod plaas. U kan ook op dag 
van die  kermis ’n bod plaas. Om 11:00 op die dag van die 
kermis word die items opgeveil en indien niemand u bod 
verbeter nie, behoort die item aan u.  Daar gaan ook 
springbok karkasse opgeveil word.    
 

PRYSE VIR SPELETJIES 
Ons benodig nog pryse vir die speletjies.  Indien daar 
enige skenkings gemaak word kan dit by die kerkkantoor 
ingehandig word.  Kontak PC van Rooyen (084 960 6289) 
vir meer inligting. 
 

JAFFELS 
Die Jaffel span benodig die volgende hulp: 

 Iemand wat kan help met die bakwerk op die dag 
van die kermis. 

 ‘n Tweedehandse Jaffelpan om te koop. 
Indien jy kan help, kontak asb. vir Christa van der Vyver 
(041 360 3165) 
 



WIT-OLIFANT TAFEL 
Ons benodig enige bruikbare kombuisware, ornamente, 
skilderye, prentrame, sporttoerusting, gereedskap, 
juweliersware, serpe, handsakke, hoede, speelgoed, 
boeke en nog meer!  Maak leeg daardie kaste!  Items kan 
by die kerkkantoor ingehandig word of kontak Madeleine 
Naude (082 583 9461) of 
Sarie Loftie-Eaton (082 897 4637). 
 

SONDAG 19 JUNIE 
Volgende sondag is daar om 9:00 in die kerkgebou ’n 
klassieke en in die saal ’n eietydse erediens.  
 

30 DAE VAN GEBED VIR DIE MOSLEM WÊRELD 
Sedert 1992 bid miljoene Christene saam gedurende die 
maand van Ramadaan, vir deurbrake vir die evangelie 
onder Moslems wêreldwyd. Van 6 Junie tot 5 Julie is daar 
gebedsriglyne om jou in staat te stel om op 'n effektiewe 
en gefokusde manier te bid vir Moslems gedurende 
Ramadaan. Deur te bid raak ons betrokke by 'n aksie van 
liefde vir die Moslems - ons deel hulle laste, verstaan 
hulle bekommernisse en bid in die Naam van Jesus dat 
die Vader sy liefde en verlossingsplan in Jesus vir hulle sal 
wys. Vra dat hulle sal besef dat Jesus met Sy bloed vir 
hulle verlossing betaal het, dat hulle deur Sy bloed 
skoongewas kan word van sonde en sekerheid kan hê dat 
God hulle Sy kinders wil maak en met Hom wil versoen. 
Die gebedsriglyne is op ons gemeente se webwerf 
beskikbaar.  
 

LOGOS HOPE 
Die skip Logos Hope besoek Port Elizabeth hawe van 9-19 
Junie 2016.  Daar is baie maniere waarop u betrokke kan 
raak.  Sien die groeninligtingsvorm in die voorportaal of 
besoek gerus hulle webwerf vir meer inligting. 
www.omships.org 
 

ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar is 
egter ook privaatverblyf beskikbaar wat jy self kan reël.  
Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël indien jy 
van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die kerkkantoor 
vir meer inligting. 
 

DATA BY DIE EREDIENSTE 
Alle  “videoclips/slideshows” moet teen Vrydag by die 
betrokke datapersoon wees vir die Sondag se eredienste. 
Stuur die inligting wat u wil laat wys Vrydag voor 12:00 vir 
die kerkkantoor of vind by die kantoor uit wie op diens is, 
sodat u ‘n reëling kan tref. 
 

MTR SMIT  KINDEROORD 
MTR Smit het die volgende behoeftes:   
Hulle benodig mense wat kan help met ekstra wiskunde 
klasse.  Hulle sal ook dankbaar wees as iemand hulle kan 
help met rekenaars, lere of gereedskap soos tange, 
skroewedraaiers, sae ens. 
Kontak met die kerkkantoor indien u kan help 
 

HUIS 8 MTR SMIT KINDEROORD 
Ons huis het hierdie jaar 2 dogters in matriek en ons wil 
graag hulle afskeidsdinee spesiaal maak.  Enige kontant 
donasies sal opreg waardeer word.  Kontak Linda 
Rossouw (082 402 4396) vir meer inligting. 
 
LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 
SELGROEPE 3de KWARTAAL 
Ons tema vir die volgende kwartaal is:  Stories vir die 
lewe.  Ons gaan kyk na van Jesus se gelykenisse.  Die NG 
Gemeente Witrivier stel die materiaal saam en dit word 
landwyd gebruik.  Ons gaan gesels oor temas soos:  Die 
Saaier se droom, Vaderliefde per Excellence, Moet nooit 
tou opgooi nie, Dis net skurke wat nie vergewe nie!, 
Hoogmoed kom tot ‘n val en Dissipelskap is nie so duur 
soos jy dink nie….dis duurder!  Ons nooi veral persone 
wat nog nie in ‘n selgroep is nie om net vir die kwartaal by 
‘n groep aan te sluit.  Belangstellendes kan vir Willie 
Botha (082 447 2173) kontak. 
 
GROOT DANKIE van Ferdi en Ronel 
Liewe Kraggakamma mense  
So baie dankie vir julle spesiale omgee vir ons verlede 
Sondag. Ons waardeer dit so ontsettend baie. 
Baie dankie ook vir spesiale tee-drink na die erediens. 
België se kleure was so goed om ons te begroet. Baie 
dankie liewe dames vir die tee en eetgoed. Julle is 
dierbaar.  Die land sal altyd deel van ons twee se lewens 
wees en bly. 
Dankie vir julle liefde, gebede en omgee van soveel jaar. 
Ons kan amper nie glo dat die Here ons twee so 
bevoorreg het om so lank deel van julle te kon wees nie. 
Ons eer Hom sonder ophou daarvoor. 
Julle is vir ons baie kosbaar en sal altyd deel van ons twee 
se lewens wees. Dankie MG en Deon dat julle vir ons so 
spesiaal laat voel het. Die Here se genade is so groot. Ons 
staan klein voor Hom in diepe dankbaarheid. 
Dankie sangleiers- Frans en kie- vir julle aandeel. Dit was 
so “great” om julle daar te hê.  
Mag die Here vir julle as gemeente vashou en seën. Mag 
Sy vrede julle omvou en mag Hy vir julle in sy kombers 
van liefde toevou. 
Ons is so bevoorreg om julle almal te ken.  
Ons is lief vir julle. 
Ferdi en Ronel 
 
AVONTUURWEEK 2016: 4-8 JULIE 
Skryf nou in op die webwerf www.avontuurweek.co.za  
en onthou om Kraggakamma te kies. 
Ons benodig nog:  Spuitbottels (bv leë Mr Muscle 
bottels).  Enige kontant bydrae is baie welkom. 
Indien daar nog mense is wat wil help, kontak Christel by 
072 600 6446. 
 

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

