
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
Dank vir Deon en Liesl se babadogter. 
Susan Pretorius se ma is oorlede.   
Willie Botha se susterskleinkind, Leo is oorlede. 
Ernst Pienaar se ma is oorlede.  Bid vir die families. 
Riëtte Jonker is in die hospitaal. 
Kidwell, wat by die kerk werk, is baie siek. 
Johan Vermaak vir beterskap. 
Christo Landman gaan vir ’n operasie. 
*Bid vir die Heer se leiding tydens die Ringsitting 3-6 Sept. 
Ons bid vir mekaar as geloofsgemeenskap: 
*dat ons Jesus, ons Here elke dag, in alles altyd eerste sal stel. 
*dat ons liefde vir die Here daagliks mag groei en meer 
sigbaar mag word tot verheerliking van Sy Naam. 
*dat ons God sal loof en prys deur gebede en aanbidding vir 
Sy groot ontferming en genade elke dag.  Christus het klaar 
oorwin, daarom is ons ’n geloofsgemeenskap van wenners.    
Daarom leef ons elke dag uit Christus se oorwinning! 
*Bid vir vakatures in die kerkraad. 
God wil deur Sy genade en liefde vir ons elkeen gebruik om in 
Sy koninkryk diensbaar te wees.Bid asseblief dat God, ons 
Vader deur Jesus Christus vir Kraggakamma gemeente 
persone as medewerkers sal stuur! – hier is ek, gebruik my 
Here. 
Ps 18:31-32 Wat God doen, is volmaak; wat die Here sê, is 
suiwer.  Elkeen wat by Hom skuiling soek, beskerm Hy.  
Waarlik, wie anders as die Here is God?  Ja wie anders as 
God is ons Rots. 
Bid saam met die Bybelgenootskap 20-26 Augustus: 
Pole:  Dank  die Here dat ons ons 200ste bestaansjaar kon 
herdenk en dat dit vir ons moontlik is om deur TV en radio 
mense van die Bybelgenootskap bewus te maak.  Dank Hom 
ook vir die voltoooiing van die eerste interkerklike Poolse 
Bybelvertaling.  Bid vir die publikasie van hierdie ekumeniese 
Bybelvertaling en vir die 500ste herdenking van die 
Reformasie. 
Slowakye:  Bid vir die vertaling van Bybelgedeeltes in 
Gebaretaal en dat dit vir ons moontlik sal wees om die Bybel 
in groot druk vir siggestremdes beskikbaar te stel.  Bid ook vir 
ons projek om Bybelmateriaal aan skole te verskaf om 
godsdiensonderrig in skole te bevorder. 
Tsjeggiese Republiek:  Bid dat Tsjeggiese Christene die 
Woord van God met die res van die nasie sal deel.  Bid veral 
vir ons jeug, dat hulle nie deur die agnostiese samelewing 
waarin hulle opgroei, verlei sal word nie.  Dank die Here vir 
die verspreiding van die Bybel vir Tieners waarmee ons 
verlede jaar begin het. 

SONDAG 20 AUGUSTUS 2017 
                  
09:00  Nagmaal in die kerkgebou 
 Kleuterkerk 
Geen kategese  
 
Dankoffer by die deure is vir Radio Feba. 
12:30  Gemeente-ete in die saal.  Onthou jou eie 
breekgoed, eetgerei en drinkgoed 
Geen tee op Sondag 20 Augustus a.g.v Nagmaal en 
Gemeente Ete.   
 
Teebeurt 27 Aug:  St Joseph en Aalwyne sel 
 
17:00  Kooroefening 
 

MAANDAG 21 AUGUSTUS  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
18:00  Administrasie diensterrein. 
 
DINSDAG 22 AUGUSTUS 
19:00  Leef@Kerk in die konsistorie 
 
WOENSDAG 23 AUGUSTUS 
18:00 Dagbestuur. 
 
VRYDAG 25 AUGUSTUS MANNE BYEENKOMS 
05:00  Mannebyeenkoms by Elandré  Bosch, Lilylaan 68.  
 
VOLGENDE SONDAG 27 AUGUSTUS 
09:00  Eietydse diens in saal en klassieke diens in 
kerkgebou. 
 
DONDERDAG 31 AUGUSTUS  - FONTEINVRIENDE 
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. 
 
FONTEINVRIENDE 
Fonteinvriende gaan  Vrydag, 8 September vanaf 16:00 
’n mini-verkoping hê.  Kerrievetkoeke en pannekoek sal 
te koop wees.  Kom ondersteun ons asseblief. 
 
TEMAS VIR PREKE EN SELGROEPE 
Tema vir semester:  Vreugdevol vry! 
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) 
 
 



There4Ministries 
Gerrit en Janine Coetzee tree op by Witfield-Wes 
gemeente 
Therese en haar familie het ‘n noue ontkoming in Sirië 
gehad.  Net nadat hulle as gesin hul huis verlaat het, het 
‘n missiel  hul bure se huis getref.  Dertien mense is 
dood.  Hul familie is deur die genade van God gespaar. 
Sy getuig soos volg: “We aren’t better than those who 
were killed, but because we still have a role here to give 
witness to the goodness of our Lord.  He is good and 
protects us.”  Bid dat elke Christen wat nog in Sirië 
woon, Sy lig en sout sal wees. 
 
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. 
 
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. 
ALMAL WORD UITGENOOI NA DIE VOLGENDE 2 
GELEENTHEDE WAT PROF NELUS NIEMANDT TYDENS 
DIE RINGSITTING IN ONS KERKSAAL SAL LEI 
SONDAG 03 September 
18h30 Tema: Floreer in tye van verandering. Dink 
klein en doen groot!   

 'n Kerk wat floreer in tye van verandering.  

 Tegniese en aanpasbare verandering 

 Demografiese verandering in SA 

 Hoe bring die kerk lewe in tye van verandering? 

 Ons is wat ons liefhet! 

 Verandering - nie deur anders te dink nie - maar 
deur te oefen om anders te doen. 

MAANDAG 04 September 
18h35 Tema: Gemeentes wat God in die buurt 

ontdek -  'n nuwe teologie van 
geloofwaardige teenwoordigheid.   

 Missionale gemeentes is gegrondves in 'n plek 

 Die belang van "plek" en "missio Dei" om 'n 
gestuurde kultuur te ontwikkel - ontdek God in 
jou poskode. 

 Nuwe waardering vir die "commons" 

 Geloofwaardige teenwoordigheid 

 Mense wat die grond om hulle bewerk 

 Rituele en gewoontes wat geloof laat grondvat 
(sake soos Wandel in die Woord, Wandel in die 
Wêreld, Gebedsreise, Gasvryheid, 
"Randomizing rituals", Speel) 

 

*15-17 September- Sendingkonferensie – ACTIVE 
Mike Burnard van In Context Ministries is een van die 
sprekers. 
Plek: Westway Baptiste kerk.  Gapkerk – Greenacres. 
 (Bid vir hierdie konferensie) 
 
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. 
 
 

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. 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


