
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 

VOORBIDDING 
Frans Krause en Linda Rossouw wat vir mediese 
behandeling moet gaan. 
 
KERKRAAD VAKATURES 
Daar is heelwat vakante poste vir kerkraadslede, asook 
dienswerkers.  As die Here jou lei om daar betrokke te 
raak, kontak asb ds MG of die kerkkantoor. 
 
 
SELGROEP VIR EEN UUR PER WEEK 

Uit die Communitas terugvoer blyk dit dat 60% mense 
nie inskakel by kleingroepe nie omdat hul programme 
te vol is.  
Vir hierdie mense gaan ons met ‘n groep begin wat net 
een uur per week vergader.   
Indien u  belangstel, kontak Willie Botha by sel:  
082 447 2173. 
 
Ons is op soek na mense om te help met die 
Kinderkerk/Groeigoggas tydens die oggenddiens en 
met die Kids event tydens die aanddiens.  Indien u 
graag wil betrokke raak, skakel asb PC van Rooyen  
By 084 960 6289.  E-pos: pcvanr@webmail.co.za. 
 
KLEINSKOOL 
Angelo Billet, ’n seun van Kleinskool wat Kraggakamma 
gemeente verlede jaar ondersteun het, het matriek 
geslaag met ’n B-gemiddeld en universiteits toelating.  
Hy wil uiteindelik studeer, maar moet eers geld 
bymekaar maak.  Ons soek werk vir hom vir 2015.  As 
daar enigiemand is wat kan help, kontak asb vir 
Lorraine by die kantoor of Margita Marx by 
082 337 4336. 
 
 
 
 
 

SONDAG 25 JANUARIE 2015 
09:00  Slegs een erediens in kerk 
Kategese:  Ouers en katkisante bly asb in die 
kerkgebou agter vir ’n gesamentlike opening. 
Kategete vergadering:  Na afloop van kategese in die 
gebedskamer. 
17:30  Event kuier en koffie in saal 
18:00  EVENT 
Almal word hartlik uitgenooi om saam te beplan aan 
die jaar en hoe die erediens ingekleur gaan word.  Sien 
julle daar! 
 
Spesiale dankoffer: Hulp aan gemeentes sinodaal 
By die deure is Kerkbodes beskikbaar  
Teebeurt vlg week:    Rose sel Willie Botha                                                                       
                                                                                  

 
MAANDAG 26 JANUARIE 
13:00 – 14:00 Gebedsgeleentheid in die gebedskamer. 
Almal is welkom. 
Volgende Maandag, 2 Februarie 2015, is daar ook om 
19:00 ’n gebedsgeleentheid in die gebedskamer. 
17:30  Musiekbediening taakgroep vergader by            
Asterlaan 16. 
19:00  Gemeentebediening taakgroep vergader             
In gebedskamer 
Almal is welkom om by die taakgroep in te skakel waar 
jy die Here wil dien met jou gawes. 
DINSDAG 27 JANUARIE 
17:30 Eiendomskommissie vergader in gebedskamer. 
 
WOENSDAG 28 JANUARIE 
17:30 ViA vergadering by Asterlaan 16. 
18:00  Selleiers opleiding in die konsistorie. 
 
Biduur by Kraggakamma  Uitspanning op 2 Februarie 
word gekanselleer as gevolg van verbeterings.  
 
SENIOR KATEGESE KAMP 
Aandag alle senior katkisante!  Ons kamp volgende 
naweek van 31/01 en 01/02 by Eersterivier.  Die koste 
van die kamp is R150.  Handig asb jou inskrywing by die 
kerkkantoor in voor of op 27/01. 
Bywoning is verpligtend. 
 
MISFITS 
Alle jongmense word uitgenooi om aan te sluit by die 
MISFITS wat Dinsdag 3 Februarie 2015 begin. 
Ons kom voor die kerksaal bymekaar, van waar ons na 
ons nuwe venue toe gaan.  Is jy nuuskierig?  
Ja, jy is! Kom Kyk! 
 
 
 
 
 
 



KATEGESE UITSTAPPIE 
Alle ouers en katkisante word genooi na ons kategese 
uitstappie op 8 Februarie by Westview Skool.  Ons 
vertrek direk na die erediens vir ’n lekker kuier saam.   
Die uitstappie is gratis. 
Inskrywingsvorms word vandag uitgedeel. 
 
VERITAS LEFT- OVER PROJEK 
Die totale  bedrag wat deur Kraggakamma gemeente 
ingesamel is, staan op  R8981.25.   Baie dankie vir 
elkeen se bydrae.   
 
BUITENGEWONE SINODESITTING 
Op die sinode is die wysiging van Kerkorde artikel 1 
met ’n twee- derde meerderheid goedgekeur. 
Die proses rondom die wysiging van artikel 1 sal vroeg 
hierdie  jaar in  ons gemeente geloods word. 
Daar is ook besluit om die gemeentes se bydraes aan 
die sinode te verhoog van 1.2% tot 1.5% oor ’n tydperk 
van 3 jaar. 
 
GASVRYHEIDSBEDIENING 
Ons is gelei om met ‘n gasvryheid bediening te begin 
om onder andere mense by eredienste te groet en om 
nuwe intrekkers welkom te laat voel.  Indien u die 
gawe van gasvryheid het en hier wil dien, kontak 
Belinda Krause by sel: 083 283 0444. 
 
AKSIE VIR AFGETREDE PERSONE 
Ons gaan poog om weer ’n  aksie vir afgetrede persone 
op die been te bring.  Ons beplan om vroeg hierdie jaar 
’n vrugtefees te hou. 
Belangstellendes kan Jan Schnetler by                             
tel 041- 365 3344 kontak. 
 
KAMMALAND leer en speelsentrum 
Kleuters van 21/2 tot 5 jaar leer vaardighede aan 
deur na hartelus te speel in voorbereide omgewing. 
Positiewe selfbeeldontwikkeling en goeie menslike 
waardes word aangeleer.  
Skoolure:  07:20 tot 12:00 Maandag – Vrydag, 
Gedurende skoolkwartale. 
Vir enige navrae kontak Santie by 082 706 8786.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik jou tyd beter 
Deur Stephan Joubert 
 
Ek lees iewers dat as jy 70 jaar oud word, dan sou jy jou 
lewensjare as volg gebruik het: 
  
23 jaar lank geslaap; 14 jaar gewerk; 8 jaar voor die TV; 
6 jaar geëet; 4 jaar op reis; 4 jaar in gesprekke; 1 jaar 
gewy aan leeswerk. 
O ja, as jy elke Sondag kerk toe gegaan het, en elke 
oggend en aand vir 5 minute gebid het, dan het jy ‘n 
volle 5 maande uit die 70 jaar hieraan spandeer. 
  
Vyf maande uit 70 jaar? Lyk my dis die winskoop van 
die jaar om te glo, want dit kos ons amper niks nie - 
hoogstens vyf maande uit sewentig jaar van ons lewe 
in terme van aktiewe godsdienstige diens! Helaas kos 
dit vir die meeste mense nie eens naastenby so baie 
nie. Ek meen, dis nie asof die meeste mense wat 
hulleself Christene noem elke Sondag op hulle pos is in 
die kerk of vyf minute per dag aan gebed wy nie. 
 
Wil jy nie aan die begin van 2015 besluit om jou tyd 
meer effektief te benut nie? Soos wat jy weet vlieg die 
tyd. Dis kosbaar. Ons moet dit uitkoop, soos wat Paulus 
vir die Efesiërs skryf, anders mors ons ons tyd. Die 
belangrikste stap tot effektiewe tydsbenutting is om 
die regte geestelike dissiplines in jou lewe in te bou en 
daarby te hou. Nou ja, dis regtig nie te veel gevra om 
2015 te begin met ’n nuwe gebedsroetine nie. ’n Vars 
en meer lewenskragtige geestelike lewe gebeur aan die 
hand van die regte geestelike dissiplines. In gewone 
taal gesê, dit gaan oor die daaglikse buig van ons knieë 
voor die almagtige God en oor die gereelde saamwees 
met ander gelowiges by samekomste waar ons geloof 
opgebou word. 
 
Helaas kos dit vir die meeste mense nie eens 
naastenby so baie nie. Ek meen, dis nie asof die meeste 
mense wat hulleself Christene noem elke Sondag op 
hulle pos is in die kerk of vyf minute per dag aan gebed 
wy nie. 
 


