
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED: 

Die volgende persone is in die hospitaal: 
Gallie Steenkamp, Pierre Rootman, Isabelle Calitz, 
Rooikop Kotze.  
 
*Die volgende persone sukkel met hul gesondheid: 
Valerie du Preez, Lettie Tait, Yvonne Britz, Dolf Claasen. 
Elene le Roux van Kraggakamma Uitsp is baie swak. 
 
*Ons harte gaan uit na almal wat onlangs geliefdes 
verloor het. 
 
*Ons bid vir blindes.  Vandag is Nasionale dag vir blindes. 
 
*Almal wat besig is met eksamen. 
 
* Woensdagaand se kerkraadsvergadering. 
 

*Kermis: Dankie vir almal se ondersteuning en harde 
werk.  Die kermis was ‘n reuse sukses!  Dankie Here dat 
U vir ons as u gemeente so seën. 
Ps 100:5 Die Here is goed.  Sy troue liefde 
hou aan vir ewig. 
 
*Ons bid vir ons land en die kerk as instrument.  Bid 
dat die Here ons harte sal transformeer sodat ons 
mekaar sal liefhê en verryk.  Bid vir ons kerkleiers dat 
hul gevul sal wees met die Heilige Gees om te preek en 
te vermaan sodat kerke en gemeentes in vrede en 
liefde kan saamleef.  
 
Ramadaan 
Vandag bid ons vir Qatar. Bid dat hul sal ophou om 
radikale Islamitiese groepe te befonds en dat die greep 
wat  Islamitiese terrorisme op Qatar het, vervang sal 
word deur vryheid in Christus.  Bid dat die handjievol 
gelowiges sal groei in hul geloof en liefde vir God. 
 

PROJEK WINTERHOOP 
Die projek is van 1 – 20 Junie  2016 en die publiek word 
gevra om enige truie, komberse en serpe  by  die 
kerkkantoor in te handig.  

  SONDAG 19 JUNIE 2016 
09:00   Klassieke en eietydse diens. 
               Geen kategese.  
               Geen kleuterkerk. 
18:00     Praise & worship aand. Uis welkom om van 
               17:30 af saam te kom kuier en koffie drink. 
               

Spesiale dankoffer.  Hierdie maand gaan die dankoffer 
by die deure vir diens van barmhartigheid.  Vanoggend 
se dankoffer is vir die Christelike Maatskaplike Raad. 
 
Daar is Kerkbodes by die deure beskikbaar. 
Geen teedrink na erediens. 

 

MAANDAG 20 JUNIE 2016 
12:45 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer.   
Almal is welkom om die geleentheid by te woon. 
 

DINSDAG 21 JUNIE 
19:00 ICU te Gazanialaan 15. 
 

WOENSDAG 22 JUNIE 
19:00    Kerkraadsvergadering. 
 

EREDIENSTE IN DIE VAKANSIE 
26 Junie 2016 – Klassieke en eietydse diens. 
3 en 10 Julie 2016 – Een erediens in die kerkgebou. 
17 Julie 2016  -  Klassieke en eietydse diens. 
 

VADERSDAG 
Ons dank ons Hemelse Vader dat Hy liefdevolle aardse 
vaders aan ons geskenk het. 
Ons bid hul toe: 
Judas 1:2 “Mag barmhartigheid, vrede en liefde in 
oorvloed aan julle geskenk word.” 
 
“Die lewe kom nie met ’n instruksieboek nie.  Dis waarom 
ons pa’s het.” 
 
“My pa het nie vir my verduidelik hoe om te leef nie, hy 
het geleef en ek kon kyk hoe hy dit doen” 
 
“’n Vader wat uitstaan, is ’n vader op sy knieë.” 
 

 

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.  



 

SELGROEPE 3DE KWARTAAL 
Ons tema vir 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 met Willie Botha by sel: 
0824472173 skakel.    
 
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. 
 
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. 
 

KLEINSKOOL INISIATIEF 

Baie dankie aan almal vir julle volhardende gebed 
rakende ons toekoms beplanning. Ek gee graag 
terugvoering. “Jesus is Lord Ministries” soos dit deur 
Boet en Annatjie bedryf was, val heeltemal weg. Boet 
sien nie kans om sonder Annatjie by Kleinskool voort te 
werk nie. Harvest kerk het die perseel oorgeneem en 
die agterstallige munisipale kostes betaal.  
Kleinskool Inisiatief brei uit om lede van Harvest kerk in 
te sluit. Dit bly ŉ inter-denomiale raad met lede van 
Kraggakamma, Walmer Anglican kerk, Father’s House, 
Word of Faith, Waypoint en Harvest. Uiteraard sal 
Harvest die geestelike dekking gee. Ek is steeds die 
voorsitter en Tersia Muston, wat ook al jare ŉ pad 
saam met JILM geloop het, die sekretaresse.  
Alles het glad en gemaklik verloop. Ons deel almal 
dieselfde visie en almal sien uit om saam met die 
verskillende denominasies saam te werk. Moet 
asseblief nie ophou bid vir ons nie. Daagliks kom meer 
uitdagings na vore en sonder die gebede van 
Kraggakamma kan ons beslis nie funksioneer nie. 
 
KLEINSKOOL WINTERKSKOOL  
Daar word hierdie vakansie winterskool gehou vir 
leerders van Kleinskool. Ons het die volgende versoek 
van hulle ontvang:  
Ons benodig  ASB die volgende vir ons 28 dae 
Winterskool gedurende die vakansie: 
Nie-Bederfbare kruideniersware:   6 pakke Oats pap, 
groot pak suiker, groot blik koffie, Rooibos tee ( groot 
pak), tamatiesous, sweet chilly sous, blikkies baked 
beans,  spaghetti, opwasmiddel,  seep vir klere was, 
badseep x4, tandepasta x4, toiletpapier (pak van 9 of 
12), blik peanut butter, blik stroop, blik konfyt , pakkies 
droë sop, Handy Andy of iets soortgelyks om die 
badkamer en kombuis mee skoon te maak. Skoonmaak 
lappies en vadoeke.  
Bederfbare kruideniersware: 
Weense worsies,  maalvleis, pakke melk, margarine. 
Ons kan dit alles in die yskas of vrieskas hou. 
Gaar etes: 
Maklike goedkoop disse vir 7 persone wat gevries kan 
word bv. Macaroni en kaas, Noodle en hoender gereg, 
maalvleis gereg ens. Dit kan in roomysbak of groot 
tinfoelie bak gevries word.       
U kan skenkings na die kerkkantoor toe bring. Indien u 
‘n gevriesde ete kan skenk, kan u  Margita Marx 
 ( 0823374336), Johan Harmse (0825588107), Elizma 
Harmse ( 0839405617), Elna Thiart (0836621774) of 
Laura Krause ( 0834101227) kontak. Kontant donasies 
kan by die kantoor of aan enige van bogenoemde 
persone betaal word.   
Die Winter skool word by Jason Straat 5 Framesby 
gehou. Kom loer gerus in en kom kyk wat ons doen. 
Skakel net vir Johan Harmse (0825588107) voor die 
tyd. 

 

 

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

