
DIE KOMMUNIKAMMA  
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Dank die Here vir almal veilig terug van die  vakansie. 
Duoletta van der Merwe is baie siek. 
Sarie  Harmse se broer se dogter (30jr) is skielik 
oorlede.   
Marta le Roux van Bellabysingel se skoonsuster is 
oorlede. 
Die 2de helfte van die jaar wat voorlê. 
 
GETUIENIS   BYEENKOMS  MET RIYANNA 
Ons wil u hartlik uitnooi na ’n inspirerende 
aandbyeenkoms saam met Riyanna, ’n Irakkese 
gelowige. Sy sal so 45 minute na ‘n uur gesels. Die 
tema sal wees “The Road my sister walks”.  Enige 
iemand is welkom om die geleentheid by te woon. Irak 
is tans 4de op die lys van lande waar Christene die 
meeste vervolg word vir hul geloof. 
  Die pad wat ons susters loop, is gevul met vrees, 
wanhoop, haat, volgehoue vervolging en uitdagings.  
Maar ons kan soveel leer van hul geloof, hoop, liefde, 
vergifnis en lydsaamheid.  
Sit dus hierdie tyd opsy vir samesyn met ’n Irakkese 
gelowige en hoor eerstehands wat die huidige situasie 
in Irak is. 
Datum:  6 Augustus 2014  
Tyd:        19:00 
Plek:       NG Kerk Kraggakamma 
Toegang is gratis, maar bespreek asb u sitplek voor 
 31 Julie 2014 deur ’n e-pos te stuur aan 
women@opendoors.org.za.   
U kan ook vir Marleen skakel op 011 888 9341. 
Verskeie boeke van Geopende Deure soos God se 
Smokkelaar, sal te koop aangebied word  Pryse sal 
wissel tussen R10.00 en R130.00. 
Onthou om kontant saam te bring, sou u ’n boek of 
twee wil aankoop.  Krediet-/debietkaartfasiliteit sal 
ook beskikbaar wees. 
Ons wil elkeen aanmoedig om hierdie onvergeetlike, 
en waarskynlik lewensveranderende geleentheid by te 
woon. 

SONDAG 20 JULIE 2014 
       

09:00 Slegs een erediens in kerk. 
17:30 Event kuier en koffie in saal. 
18:00     EVENT       
Spesiale dankoffer: Welbedacht terapeutiese sentrum 
Kerkbode by die deure 
Nuwe kontakkaarte en sellyste in voorportaal 
 
Teebeurt volgende week:  Katjiepiering sel 
 Lee-Ann Viljoen 
 

 
MAANDAG 21 JULIE 2014 
09:30  Biduur KKU. 
 
DINSDAG 22 JULIE 2014 
11:00  Diens Stella Londt. 
 
WOENSDAG 23 JULIE 2014 
18:00  Bestuursraadvergadering. 
 
KONINKRYKSTYD (15 Junie tot 23 November 2014) 

 

WAT IS KONINKRYKSTYD? 

Simbole en fokus van Koninkrykstyd 
Die sentrale simbool van hierdie tyd is dié van die kerk 
as ’n bootjie met ’n kruis op.  Dit simboliseer ons as 
kerk as draer van die kruis in en na die wêreld. 
Ons is deur God se genade medewerkers aan die koms 
en realisering van God se koninkryk in die wêreld. 
As Geesbeheerde mense dra ons die goeie nuus van 
Jesus se verlossing uit.  Ons reik met God se liefde uit 
na mense in nood. 
 
Kleure in Koninkrykstyd 
Die kleur van Koninkrykstyd is groen.  Die kleur dui op 
lewe, groei en vooruitgang.  Dit beeld die nuwe lewe 
wat God se Gees in ons werk, uit. 
 
EE SA 
Daar word beplan om in die derde kwartaal weer EE 
opleiding te doen.  Persone wat belangstel om die 
kursus te doen, kontak asseblief met Tommie Redpath 
by sel: 083 461 4215. 
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GEBEDSVERSOEKE VIR GOSPEL FOR ASIë – 
 ANDRE BARNARD 
Vra saam met ons vir die Vader se daaglikse voor- 
siening vir ons en ook ons werkers in die veld. 
Bid vir Gospel for Asia se Bybelskool studente, vir 
veiligheid en deursettingsvermoë. 
Bid vir dosente/leiers vir hul groot taak om studente 
toegerus te kry om ware dissipels te wees vir God. 
Meeste studente is eerste generasie gelowiges, 
daarom ervaar hulle baie vervolging – bid vir hulle 
ouers en gemeenskap se redding. 
 

GELOOFSVERKLARING 
Op die kerkraadsvergadering is ‘n geloofsverklaring vir 
die gemeente goedgekeur. In die voorportaal is 
afskrifte hiervan beskikbaar.   
 
DANIËL KONFERENSIE 
‘n Daniël mannekonferensie word van 19-20 
September 2014 beplan by Lorraine gemeente. 
Dagboek solank die datum. Indien u kan help met ‘n 
borg, kontak asb met Ds MG.  
 

 

BAIE DANKIE 

 Baie dankie vir almal se bydrae by die kermis. 

Die wonderlike bedrag van ongeveer R162 000 

is ingesamel.  

 Baie dankie vir almal wat by die aanbied van ‘n 

baie geseënde avontuurweek betrokke was.  

 Lees ook die volgende uitreksel uit Ds Ferdi en 

Ronel se nuusbrief van Julie 2014:   

“Oupa Ferdi was ook so bevoorreg om vir klein 

Roan te doop. Hierdie geleentheid het 

plaasgevind in Kraggakamma in Port Elizabeth 

waar ons vir 14 jaar werksaam was. Om daar te 

kon wees, was soos ‘n warm kombers wat weer 

oor jou toevou van al die mense se liefde. Ons 

(Australiese) skoonseun, Greg, het opgemerk 

dat al die liefde en omgee wat hy daar ontvang 

het, hom heeltemal uitgeboul het. Dan was dit 

ook van mense wat hy nog nooit ontmoet het nie. 

Hy is terug Australië toe baie bewus van die 

liefde waarmee hy oorlaai is hier in ons land.”  
Kom ons streef, gevul met die Heilige Gees, om meer 
en meer God se fontein van liefde te wees.  
 
DISSIPELSKAP RETREAT 
Die gemeente se dissipelskapretreat is van 8-10 
Augustus. Belangstellendes kan met Suzette Bosch by 
sel: 0823202838 kontak.  
 
 
 
 

Muapula:  Sake vir voorbidding 
Die veiligheidsituasie:  Daar word elke nou en dan 
geskiet op mense wat in daardie area op pad is.   
Niemand verwag dat die situasie gaan verbeter tot en 
met die verkiesing (15 Okt) nie en daarna sal dit afhang 
van die uitslae.   Fritz en Nickey gaan van Augustus tot 
helfte Oktober in SA wees.  Die skool op Muapula gaan 
heel waarskynlik gesluit word en hul beplan om ’n 
kerkklub te begin in plek daarvan.  
Die beplande uitreik na Muapula (Sept-Okt 2014) 
word uitgestel tot volgende jaar. 
 
SELGROEPE 
Die tema hierdie kwartaal by die selgroep is: Hoop wat 
groei en groei. Indien u nog nie by ‘n selgroep inskakel 
nie, kom probeer dit hierdie kwartaal! Vul ‘n 
kontakkaart in die voorportaal in of kontak met Dirk 
van der Mesch (0825698447) of Willie Botha 
(0824472173).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVONTUURWEEK – VERLORE GOEDERE  

Daar het heelwat klere en handdoeke agtergebly tydens 

die avontuurweek.  Kontak die kerkkantoor. 

 

 


