
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Ons bid vir: 

Johan Vermaak vir beterskap. 
Willie Moller se gesondheid. 
Gielie Botha se gesondheid. 

Susan Pretorius se ma is in die hospitaal. 
Wynne du Plessis is weer in die hospitaal opgeneem. 

 
*Bid steeds vir uitkoms vir almal wat onsekerheid by hul werk 
ervaar. 
*Ons dank die Heer vir die wonderlike reën en bid steeds vir 
die droogte geteisterde gebiede. 
*Daar is gemeentes in die Ring van Algoa wat baie swaar kry.  
Bid dat die Here hul duidelik sal lei. 
*By Kleinskool heers daar steeds spanning.  Tieners en 
kinders is getraumatiseerd.  Bid dat die geweld sal stop en vra 
dat die Here vir Margita en ander leiers sal versterk in hul 
taak om tieners te ondersteun en te lei. 
* Ons bid vir alle ouers in die Noordelike Gebiede en ons eie 
gemeente, dat hul hul bes sal doen om Bybelse waardes aan 
hul kinders te leer.  Ps 119:105 sê:  “U woord is die lamp wat 
my die weg wys, die lig op my pad.”  Ons dank die Heer vir 
ouers wat dit reeds doen. 
 
*15-17 September- Sendingkonferensie – ACTIVE 
Mike Burnard van In Contact Ministries is een van die 
sprekers. 
Plek: Westway Baptiste kerk.  Gapkerk – Greenacres. 
 (Bid vir hierdie konferensie) 
 
Bid saam met die Bybelgenootskap  
Augustus:  Sondag 13 Augustus – Saterdag 19 Augustus 
Oekraïne:  Bid dat die Here Bybelwerk hier sal seën.  Bid vir 
vrede en stabiliteit en vir Christene in hierdie land.  Bid dat 
Bybels in geskikte formate beskikbaar sal wees om almal se 
behoeftes aan te spreek. 
Oesbekistan:  Bid vir al ons projekte wat ons onder moeilike 
omstandighede moet uitvoer.  Bid veral vir ons “Faith Comes 
by Hearing”-projek wat baie belangrik vir die kerke is.  Bid vir 
ons personeel en ook vir die ekonomie van ons land. 
Tadjikistan:  Bid dat die hersiening van die Bybel in Tadjik en 
dat dit vir ons moontlike sal wees om die Bybel vir ons mense 
toeganklik te maak.  Bid ook vir ons verhouding met die kerk. 
 
Teks vir die week: 
Deut. 6:7 – “Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle 
daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan 
slaap en as jy opstaan.” 

SONDAG 13 AUGUSTUS 2017 
                  
09:00   Klassieke diens in die kerk en eietydse diens in 

die saal. 
Kleuterkerk in die Voortrekkersaal. 

10:15  Kategese 
 
Die doop word bedien aan: 
Anine Meiring, dogtertjie van Hendrik en Cornelia  
Meiring, en 
Zane en Zuan van Niekerk, seuntjies van Frederik en 
Suzane van Niekerk  
 
Vandag se spesiale dankoffer is vir Cala 
 
Daar is Kerkbodes beskikbaar in die voorportaal. 
 
Teebeurt vandag:  Kappertjie sel 
Geen tee op Sondag 20 Augustus a.g.v Nagmaal en 
Gemeente Ete.   
 
 
 
17:00  Kooroefening 
 

MAANDAG 14 AUGUSTUS  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
17:30  Musiekbedieningsvergadering 
19:00  Gemeentebedieningsvergadering 
 

DINSDAG 15 AUGUSTUS 
17:30  Eiendomsvergadering. 
19:00  Leef@Kerk in die konsistorie. 
 
DONDERDAG  17 AUGUSTUS  
09:30  Fonteinvriende 
Kom leer om jonk te bly!!! 
Deon Els gaan ons toespreek oor die wonder van die 
brein.  
 Trek iets jonk aan of sit iets jonk op – laat jou 
verbeelding werk. 
Kom ons kyk wie lyk die jongste. 
Heerlike sop en broodjies word bedien. 
 
VRYDAG 18 AUGUSTUS MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
VOLGENDE SONDAG 20 AUGUSTUS 
09:00  Nagmaal in die kerk. 
 
Gemeente-ete 20 Augustus om 12:30 
Hou hierdie datum oop!  Kom eet as gesinne en sel 
saam by die kerksaal. 
Kaartjies vir gemeente-ete by die kerkkantoor 
beskikbaar. 



Ete kos R80 per persoon en die spyskaart sluit die 
volgende in: 
Hoender, vark, 2 groentes, aartappels of rys, warm 
poeding en roomys. 
Daar is ook boereworsrolle en roomys vir die kinders 
beskikbaar teen R25. 
Vir meer inligting kontak Roenel van Rooyen  
(sel 083 388 5357). 
 
There4Ministries 
Met Vrouedag agter die rug fokus ons in hierdie week 
ons gebede op vrouens wat te midde van vervolging vir 
Jesus volg. 215 Miljoen Christene word vervolg vir ons 
geloof, waarvan meer as 50% dames is. Daar word teen 
hulle gediskrimineer omdat hulle Christene is en omdat 
hulle vrouens is. Kom ons bid dat die Here elke vrou 
innerlik sal versterk , vertroos en aanmoedig om te 
volhard en sterk te staan in hulle geloof. 
 
Om ‘n vrou te wees maak nie van jou ‘n spesiale 
Christen nie; maar om ‘n Christen te wees maak van jou 
‘n spesiale vrou. 
 
KATEGESE UITREIK SONDAG 3 SEPTEMBER 2017. 
Meer inligting sal in die betrokke klasse deurgegee 
word.  Kontak die jeugleiers indien u wil help met die 
uitreik. 
 
TEMAS VIR PREKE EN SELGROEPE 
Tema vir semester:  Vreugdevol vry! 
13 Augustus :   Meer as genoeg (net Christus) 
20 Augustus:    Ontdek hoe om te leef (met die Bybel) 
27  Augustus:   Die lewe is ’n lied (net die eer van God) 
3 September:   Voel God se ritme (om gestuur te wees) 
 

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 
 
Ringsitting 3-6 September 
Kraggakamma bied hierdie jaar die jaarlikse ringsitting 
aan.  Ons is verantwoordelik vir die aandetes en koffie 
vir 30 persone.  Elke aand word 4 persone benodig om 
die opdien en opruim te hanteer.   
Indien u hiermee kan help, skryf asb u naam op die lyste 
in die voorportaal van die kerk of saal.  Vir meer 
inligting kontak die kerkkantoor of Roenel by sel 
083 388 5357. 
 
 
 
 

FONTEINVRIENDE 
Fonteinvriende gaan  Vrydag, 8 September vanaf 16:00 
’n mini-verkoping hê.  Kerrievetkoeke en pannekoek sal 
te koop wees.  Kom ondersteun ons asseblief. 
 

Vrouekamp Eersterivier 13-15 Oktober 2017 
Hou hierdie naweek oop!!!! 
Die jaarlikse vrouekamp is weer op Eersterivier en al die 
vroue word uitgenooi!  
Die voorlopige koste is R400 per persoon as jy nie op 
die terrein bly nie en R500 per persoon vir die wat daar 
slaap. 
Kontakpersoon is Sonja Redpath by (sel 084 703 2992). 
Verdere inligting sal later gegee word. 
 

Ds Matie van Niekerk – huldeblyke 
Ons wil graag ’n huldeblyk saamstel op ons webwerf.  
Kort huldeblyke kan voor 15 Augustus gestuur word 
aan die kerkkantoor of aan 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za 

 

BAIE DANKIE 
Ek, my gesin en familie wil net vir julle baie dankie sê vir 
die liefde, omgee, boodskappe, blomme, kos, 
telefoonoproepe en besoeke wat ons ontvang het met 
Matie se afsterwe. Dit neem nie die hartseer weg nie, 
maar maak dit sagter. Ons het net weer besef hoeveel 
omgee daar in Kragga Kamma-gemeente is. 
Nogmaals baie dankie. Ons waardeer dit opreg. 
Groete. 
Santjie, Kinders en Familie. 
 

HUIS GENOT BASAAR 
Huis Genot, ’n tehuis vir bejaardes hou op Saterdag 26 
Augustus ’n basaar.  Kom geniet die oggend saam met 
die bejaardes en omroepers van Luister FM.  Die basaar 
begin om 09:00 by Dykeweg 34, Algoa Park. 
 

KRAGGAKAMMA “DRIVE THROUGH” EN FLIEK 
Baie dankie aan almal wat gehelp het om die heerlike 
geleentheid so suksesvol te laat afloop.   
 

DAMES LENTETEE: 
VIA nooi alle dames uit na ‘n spesiale lentetee met 
Ronel Gouws as gasspreker. Ons kan nie wag om te 
hoor hoe sy deel oor IS DIT OOK LENTE IN JOU HART? 
Moenie hierdie geleentheid en saamkuier misloop nie! 
DATUM: 16 September 2017 om 14:30 
Koste: R120-00 pp, wat ‘n serpie insluit (kaartjies by 
kerkkantoor  en Sondae by maalruimte beskikbaar) 
Gaskunstenaars:  Largo Vocal Ensemble  
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