
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED 
Dankie vir hulle wat geopereer is of wat siek was en 
met wie dit beter gaan. 
Dankie vir die ringsitting wat goed afgeloop het. 
Bettie Henning is in die hospitaal. 
Steve Britz is in die hospitaal. 
Matrieks wat eksamen skryf. 
Bid vir Ferdi en Ronél. 
Daar is nou al lank 4 ouderlinge en ’n diaken vakature 
op die kerkraad.  Bid asb hieroor.  Indien die Here vir u 
roep om as kerkraadslid te dien, kontak die 
kerkkantoor. 
Die beroep van ’n tweede leraar. 
 

Matt 10:19 en 20 
HET U GEWEET? 
Elke maand word gemiddeld: 

 322 Christene doodgemaak vir hul geloof 

 214 Kerke en Christen-eiendomme vernietig. 

 772 Vorme van geweld teen Christene gepleeg 
(soos aanrandings, ontvoerings, verkragtings, 
arrestasies en gedwonge huwelike) 

 100 miljoen Christene oor die wêreld ly op die 
oomblik vir hulle geloof in Christus.  

 www.opendoorsusa.org/christian-persecution 
 
BEROEP 
Die kerkraad het besluit om ’n tweede leraar te 
beroep. Die volledige beroepingsproses, soos beskryf 
in die kerkorde, sal gevolg word.  
Die tweede leraar word, behalwe vir die normale 
predikantstake, spesifiek beroep vir die jonger 
generasie, jeug en skole, gesinsgerigte bediening, 
kleingroepe en musiek.  
Daar het reeds 23 kandidate aansoek gedoen. 
Aansoeke sluit Vrydag 25 September 2015. 
Indien u ’n voorstel wil maak van ’n geskikte kandidaat 
kontak asb die kerkkantoor.   
Die pre-advies vergader môre-aand om 18:00 in die 
gebedskamer. Indien jy op die pre-advies wil dien, 
kontak asseblief die kerkkantoor. 
 

SONDAG 13 SEPTEMBER 2015 
                    

09:00 Klassieke diens 
               Baie welkom aan die Oos-Kaap kinderkoor 
09:00 Kleuterkerk in bushuisie 
Kategese uitreik. 
10:30     Kooroefening by Honeysucklelaan 18.  
 
18:00  Hartklop.  “Wees veral versigtig met wat in jou 
hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”  
(Spr 4:23).  In ‘n deurmekaar wêreld met meer vrae as 
antwoorde, wat gaan in jou hart aan?  Ons gaan 
vanaand verder hieroor gesels.  Almal welkom. 
 
Spesiale dankoffer:  Christelike lektuurfonds 
 

Teebeurt vandag:    Nicky Lotz: Madeliefie sel 
 
Teebeurt 20 Sept:    Jean-Mari Oberholzer: Azalea sel                                         
 

 

MAANDAG 14 SEPTEMBER 2015 
12:45 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer. 
 
DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015 
19:00 ICU: Standing firm. 

Te Gazanialaan 15. 
 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 
Daar is nie bestuursraad vergadering nie, maar die 
administrasie diensterrein kom wel bymekaar om 
18:00. 
 
FONTEINVRIENDE BESOEK AAN ADDO 
Fonteinvriende besoek Addo op Donderdag 17 
September. Ons vertrek 08:00 van die kerksaal af. 
Almal moet onthou om hulle ID dokumente saam te 
bring. Die besoek kos R100-00 per persoon. Dit sluit 
middagete in.  Ongelukkig is daar nie meer plekke 
beskikbaar nie. 
 
 VRYDAG 18 SEPTEMBER DANIëL  MANNE 
KONFERENSIE 
Vrydag van 18:15-20:40 en Saterdag van 08:00-15:30 
by PE Hoogland. 
Tema: Man na God se hart. 
Aanbieders: Andrè Peasley, Manie Groenewald en 
Braam Grobbelaar. 
Inskrywingsvorms in die voorportaal en by die 
kerkkantoor. 
 
BERADING, GEBED OF BESOEK NODIG 
Neem asb vrymoedigheid en vul die groen kaart in die 
voorportaal in of skakel die kerkkantoor (041-3601484) 
ds MG van Rooyen (041-3600665, 0834137100) of 
Francois Maritz (0745592243). 
 
 

http://www.opendoorsusa.org/christian-persecution


GEMEENTE BEPLANNINGSGELEENTHEID 
In die gemeente is daar uitdagings soos byvoorbeeld 
die bedieningsstyl, afname in erediensbywoning en 
onbetrokkenheid van lidmate wat dringende aandag 
verdien. Die beplanningsgeleentheid is verskuif na 
Woensdag 30 September van 19:00-21:00 by die 
kerkgebou. Almal is welkom om die geleentheid by te 
woon. Ons het jou insette nodig.  
 
AVONTUURWEEK BY KLEINSKOOL 
Ons benodig nog fondse en helpers vir Avontuurweek 
by Kleinskool in Oktober.  Enige bydrae sal baie 
waardeer word. 
Kontak Francois Maritz by 074 559 2243 vir meer 
inligting indien jy belangstel om ’n helper te wees. 
Gelde kan by die kerkkantoor inbetaal word. 
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in Kraggakamma gemeente. Voltooi asb die 
groen of geel kaart in die voorportaal in en plaas dit 
daar in die houtkissie. 
  
OPNEEM VAN PREKE 
Preke in die klassieke erediens word opgeneem  en  is 
op cd beskikbaar teen R10 elk.  Bestel by kerkkantoor. 
 
NG KERK PE WES HOU KERSMARK 
Saterdag 24 Oktober 2015 om 8h00 – 15h00. Indien 
iemand belangstel om 'n tafel te bespreek (R100 per 
stalletjie), kontak Marisa van Wyk by 082 493 6258 of 
die Kerkkantoor (Ma., Dins. & Vr. 8-12vm) by 041 365 
2122." 
 
DIE KLAAGLIEDERE VAN DS TIENIE BENADE  
Frank Opperman is op aanvraag terug in Port Elizabeth 
met 'n splinternuwe Eenmanvertoning, "Die 
Klaagliedere van Ds. Tienie Benade." Dit  handel oor 'n 
middeljarige predikant van die Moedergemeente, aan 
die onderkant van Voortrekkerstraat, en hy bevind 
hom permanent in 'n penarie. Dit is 'n storie van 
verdriet maar ook 'n storie van hoop wat nie beskaam 
nie, 'n bittersoet verhaal waarin met deernis vertel 
word van 'n Afrikaanse dominee in 'n tyd waarin mense 
nie meer so getrou kerk toe gaan nie. Dit is lekker lag 
met 'n traan. 
Frank Opperman vertolk meesterlik die rol as predikant 
in hierdie eenmanproduksie. 
Die teks is geskryf deur die bekroonde skrywer Dana 
Snyman en die regie is gedoen deur Gerrit 
Schoonhoven. Die optrede vind op 1 Oktober 2015 om 
19h00 by Hoërskool Framesby plaas. Koste is R80 p.p. 
Kaartjies is by ons kerkkantoor te koop. Bring asseblief 
die regte bedrag saam.  

 

 

 

 

 

GEMEENTE SE FACEBOOK PAGE 
Gaan like ons Facebook Page by 
https://www.facebook.com/ngkraggakamma vir al die 
nuutste nuus. 
 

THERE 4 BEDIENINGE 
Ons is bevoorreg om vir Nik & Ruth Ripken in Port 
Elizabeth as gassprekers te kan ontvang. Nik is die 
outeur van “The Insanity of God & The Insanity of 
Obedience.” 
Sommige van Jesus se opdragte klink ongemaklik en 
het die potensiaal om gevaarlik te wees. Ons mag dalk 
aanvanklik bemoedig word deur Sy verklaring, “Ek 
stuur julle uit.” Maar hoe moet ons reageer wanneer 
Hy dan sê “soos skape tussen wolwe”?  

Gedurende die SKAPE TUSSEN WOLWE-GELEENTHEID 
sal Nik & Ruth die gevaar van veilige Christenskap 
ontbloot en jou uitdaag tot iets groter. Jy sal ook deur 
hulle getuienisse van vervolgde Christene bemoedig 
word in jou geloofswandel.  
Datum: Dinsdag 13 Oktober om 19:00 
Plek:  Gemeentes van Christus, Vanderstelstraat 
139, Kabegapark 
RSVP: support@there4ministries.org of SMS 
0824145258 met jou naam en aantal gaste 
Koste: Liefdesoffergawe sal opgeneem word vir 
There4-Bedieninge se projekte in geslote lande. 
Nik en Ruth sal ook ‘n EENDAG-SEMINAAR “Servants in 
the Crucible” aanbied as ‘n VBO-geleentheid: (Alle 
lidmate word aangemoedig om hierdie seminaar by te 
woon) 
Woensdag 14 Oktober van 09:30-15:30 by PE-WES 
NGK, 5de Laan, Newtonpark 
RSVP: sinode@ngkok.co.za of skakel Chantall by  041-
3653159 Koste: R100 pp. 
 
AGRIMARK NARTJIEFEES 
Die gewilde Agrimark Nartjiefees (die ou ‘Nartjiefees” – 
net met ‘n nuwe naam!) vind op Saterdag, 26 
September op die kerkgronde van die N G Kerk Loerie 
plaas. Verskeie kunstenaars tree op.  Daar is aktwiteite 
vir kinders, asook ‘n koffiewinkel met heerlike gebak.  
Toegang is R80 vir volwassenes en R30 vir 
laerskoolkinders.  Feesnavrae kan aan Amanda (042 
2870 634) of ngkerkloerie@lantic.net gerig word.   
Besoek ook die webwerf www.nartjiefees.co.za  Kontak 
Annemarie (041 5860750 opsie 2) vir Interkaapvervoer 
vanaf Port Elizabeth.   
Die fees word op Sondag, 27 September met ‘n 
feesnagmaal op die kerkgronde afgesluit.   Dit begin 
om halftien die oggend.  Bring asseblief opvoustoele 
saam. 
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