
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Petrus de Jager gaan vir ’n operasie 
Ria Bezuidenhout is in die hospitaal 
 
PINKSTERDIENSTE 2018 
Die tema van hierdie jaar se Pinkster is: Die vuur wat lewe 
gee. 
Sondagaand 13 Mei 2018 om 18:30 in die kerkgebou. 
Die Heilige Gees steek ons aan die brand. 
 (Hand 1:1-8; 2:1-13) (MG) 
Maandag 14 Mei 2018 om 09:00 en herhaal om 18:30 
altwee in die kerkgebou 
Die vuur en jou huisreëls. Matt 5:21-37 (Armand Crous van 
Patmos) 
Dinsdag 15 Mei 2018 om 09:00 in die kerkgebou en herhaal 
om 18:30 in die saal 
Die vuur in my brein. Efes 4:17-23 (Mynhardt van Zyl van 
Lorraine) 
Woensdag 16 Mei 2018 om 09:00 in die kerkgebou en 
herhaal om 18:30 in die saal 
Die Heilige Gees gee aan ons menswaardigheid. Mark 7:24-30 
(Annatjie Marais van Algoapark) 
Die dankoffer gaan vir die Bybelgenootskap. 
Daar sal elke aand sop en broodjies bedien word.  
Die Pinksterweek sluit af met ’n gesamentlike interkerklike 
Pinksterdiens op Sondagaand 20 Mei 2018 om 18:30 by 
Lorraine gemeente.  
 
GEMEENTE BRAAI 
Kraggakamma  hou weer ‘n gemeente  bring-en-braai op 
Sondag 27 Mei 2017 om 12:00 by die kerkgebou. Vure, tafels 
en stoele sal verskaf word. Daar sal braaiers wees as jy nie 
self kan braai nie. Kom geniet middag ete saam as 
Kraggakamma  gemeente. Steytlerville  boere  kom saam met 
ons die dag geniet en wil ons graag bedank vir wat 
Kraggakamma al vir hulle gedoen het met die droogte hulp. 
 
NOODSPENS 
Ons noodspens is dolleeg en die nood is groot. 
Enige nie-bederfbare kos, asook suiker, mieliepap,noedels 
ens is baie welkom.  Baie dankie aan almal wat so getrou 
bydraes skenk.. 
 
 
 
 
 
 

     SONDAG 13 MEI 2018 
08:30 Eietydse diens 
           Kleuterkerk 
10:00 Klassieke diens 
           Kategese 
18:30 Pinksterdiens 
Let asb daarop dat kategese na die eietydse diens begin, 
gewoonlik nie 10:00 soos op die almanak aangedui nie, 
maar rondom 09:45. 
 
Die deurdankoffer is vir Huis Louisa Meyburgh 
______________________________________________ 
MAANDAG 14 MEI 2018 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
JEUGPINKSTER 
Daar is ook van Maandag 14 Mei tot Woensdag 16 Mei ’n 
Jeug Pinkster: Re#Imagine “Breakout” by Impetus gemeente, 
29 Circular drive. Kraggakamma, Lorraine, Doxa en Impetus 
vat hande om die week moontlik te maak. 18:00 koffie en 
mingle; 18:30 Kickoff tot 20:00. 
 
DONDERDAG 17 MEI 2018 
Fonteinvriende kom bymekaar om 09:30 in die saal. 
Janine Coetzee kom gesels met ons. 
Tema: “Niks kan ons skei van God se liefde”. 
Verhale van hoop uit Jordanië en Israel. 
(Janine en ’n paar vroue het pas teruggekeer van ’n 
bemoedigingsreis na hierdie twee lande). 
Lede word herinner aan hul R10 ledegeld en ons vra of jul nie 
asb ’n ekstratjie wil bring as ’n liefdegawe vir There4-
Bedieninge nie. 
 
VRYDAG 18 MEI 2018 
SPESIALE MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 kom lei Dawie Spies ’n 
mannebyeenkoms by ons kerksaal.  Kom ons stel ons wekkers 
so bietjie vroeër vir hierdie geleentheid. 
 
SONDAG 20 MEI 2018 
08:30 Eietydse diens. 
            Kleuterkerk. 
10:00 Klassieke diens. 
Kategese uitreike vertrek   
18:30  Gesamentlike interkerklike Pinksterfees by Lorraine 
gemeente.  
 

KERMIS!!!!!!!! 
Kraggakamma se kermis is op Saterdag 16 Junie 2018. Bid 
asseblief vir die kermis en vir almal wat gaan help met die 
reëlings daarvoor .  Daar gaan weer lootjie boekies gedruk 
word met ‘n klomp pryse en ons vra dat elke gemeentelid so 
‘n boekie sal verkoop asb.  
Ons is ook dringend opsoek na sameroepers vir die volgende: 
Advertensies/bemarking; Kontreitafel; Vetkoek en 
Speletjies. 
Daar word ook asb ’n borg gesoek vir die springkasteel. 
Ons is ook asb op soek na ’n paar manne wat kan help met 
die opruiming na die kermis.   
Frans soek ook asb manne wat kan help met braai tydens 
die kermis. 



Kontak Frans Stapelberg by sel: 082 773 6205 of die 
kerkkantoor by 041-3601484 vir verdere inligting.  Mense wat 
wil betrokke raak by die kermis skakel asb vir Frans.  
Daar sal ’n pretdraf wees. Besonderhede volg later.  
  
Klikkerland se 2018 vertoning by ons, Diere Danse en Dinge, 
gaan jonk en oud laat skaterlag! Die lawwe Klikkerlanders 
steel harte oral waar hul gaan en is in 2017 en 2018 
genomineer vir ’n Ghoema vir Beste Kinderalbum. 
Diere, Danse en Dinge is vermaak vir die hele familie en die 
gehoor sal vasgenael sit tydens die lewendige en 
oorspronklike vertoning vol pret.  ’n Klikkerlander se eenman-
orkes jaag die ander op hol met vreesaanjaende geluide, 
maar na ’n paar verstellings, sing en dans hul almal saam.  
 Die Klikkerlanders het ook baie pret wanneer hul probeer om 
wilde diere se verskillende waggels en hoppies na te 
maak.Daar is egter moeilikheid wanneer ‘n poets iemand vies 
maak, maar na die nuwe “Blydskap Dans” spring almal weer 
lekker rond op “Lag ‘n Slag”. Die belangrike onderwerp van 
bewaring steek kop uit maar die lawwe “Disk-In Disko” 
maakherwinning pret. Die pragtige nuwe liedjies “Wees ‘n 
Vriend” en “Kinders van Afrika” laat ook kinder- en ouer harte 
warm klop.  
Tussen die misverstande wat plaasvind en die poetse wat 
gebak word, is daar nie ‘n oomblik om verveeld te wees nie! 
Die moderne musiek en die energieke danse wat almal kan 
saamdoen, maak dat hierdie vertoning vermaak uit die 
boonste rakke verskaf!  
Kom sing,dans en lag saam met die kleurvolle Klikkerlanders!  
 
#IMAGINE KIDZ 
Alle laerskool leerders is welkom om die week van 2-6 Julie 

2018 by te woon.  Meer inligting volg later. 

 

GEBEDSGIDSE 
’n Gebedsgids vir Ramadan is in die voorportaalbeskikbaar.  
 
UITREIK NA CALA 
Ons gemeente ondersteun ds Derik Myburgh van Cala 
gemeente. 
Worcester-Vallei beplan ‘n uitreik na Cala van 22 Junie – 1 
Julie 2018. Hulle beplan om Wiskunde, Fisiese Wetenskap, 
Lewenswetenskap en Rekeningkunde klasse aan te bied vir 
graad 11 en graad 12 leerders.  Hulle nooi ons onderwysers 
en persone wat kan tutors wees  om deel te wees van die 
Cala-vennootskap.   
Daar is ook ‘n behoefte aan mense wat deel wil wees van 
kinderbediening-spanne.  
Borge vir die aankoop van materiaal vir die program en die 
etes vir die kinders wat dit gaan bywoon sal baie waardeer 
word. `n Kerkgebou is gevandaliseer is.  Al die glas van die 
vensters is gebreek. Borge vir die materiaal vir die 
instandhoudingsprojek (staal mesch, verf, ens) sal ook baie 
waardeer word. 
Die koste van die uitreik is R 2 500-00 per persoon. 
Inskrywingsvorms is beskikbaar by Giel Meyer 
 (sel 082 873 9844). Inskrywings moet voor of op 18 Mei 
ingehandig wees.  
 
 
 
 
 

SELFOONTORING 
Ons het ’n versoek ontvang van iemand wat ’n selfoontoring 
op die kerkterrein wil oprig. Die terrein is afgemerk regs agter 
die kerkgebou (aan die teenoorgestelde kant van die nissies) 
Die kerkraad nooi u om kommentaar te lewer op die voorstel 
deur ’n e-pos na die kerkkantoor te stuur 
(kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za).  
 
VROUEKAMP 
Ons beplan om weer ‘n vrouekamp te hou op 12-14 Oktober 
2018 by Assegaaitrails. 
Kampkoste:R660 per persoon, wat op die terrein bly. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kampkostes R900 per persoon 
wat deel.  50% (R300) deposito vir huisies word deur 
Assegaaitrails verlang. 
Kontak via sms/whattsapp Gerida 083 277 5737 of epos 
gvandermerwe@westeringh.co.za of Sonja by 084 703 2992, 
Sonja.redpath1@gmail.com. 
 
NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die vorms 

in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe intrekkers 

aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting oor ons 

gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za. 

 
THERE4-BEDIENINGE DAMESREIS NA EGIPTE 
Aandag alle dames as jy geroepe voel deur die Here  
om ons sussies in Egipte te gaan  bemoedig en beter 
te leer ken, dan is hierdie bedieningsgeleentheid 
die reis vir jou 
Datum: 27 September -8 Oktober 2018 
Kontak Janine by 0713646318 of janine@there4.org 
vir meer inligting 
Sluitingsdatum vir registrasie is 31 Mei 2018 

 
WHAT WOULD JESUS DO MINISTRY 
Ons sien ons bediening nie as ‘n projek nie, maar as ‘n passie 
en daaglikse lewenstyl.  
Ons gaan vir die volgende paar weke elke week een van die 
projekte uitlig waar ons betrokke is: 
HANNA’S ARMS: KINDERS IN PLEEGSORG 
Besoek die verskillende huise, Charlo, Mount Pleasant en  
Walmer en voorsien kospakkies en klere soos benodig. 
Behoeftes:  1.  Gebed vir Joshua (4jaar) van Forever Family 
Huis, Walmer wat ‘n opehartoperasie gehad het in Provinsiale 
Hospitaal en sy opvolg operasie is in Mei. 
2.  Wintersklere en kos. 
Kontak:  Christelle Slabbert (082 324 4111) 
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