
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
TEKS VIR DIE WEEK 
Miga 7:7. “Maar ek sal vertrou op die Here,  Ek sal wag vir 
die God wat my red.  My God sal my gebed verhoor.” 
Wat ‘n wonderlike belofte om te weet dat vir die wat op die 
HERE vertrou, sal die redding nie onbepaald wegbly nie. 
  

 Ons bid vir Willie Esterhuizen wat met behandeling begin 
het en vir Anita wat hom bystaan. 

 Bid asseblief vir die wat geliefdes verloor het en vir die wat 
eensaam en alleen is. 

 Ons dra diegene wat swaarkry as gevolg van die 
ekonomiese omstandighede aan die Here op en bid vir 
uitkoms. 

 Die droogte, by ons en in die Wes-Kaap, is regtig baie 
ernstig. Ons pleit by God om ons genadig te wees. 

 Bid dat die braai vandag by die kerk vir almal tot seën sal 
wees. 

 Bid ook vir die voorbereidings van ons Kermis en die 
Vrouekamp 

 

Ons loof die Here vir die toevloei van gelowiges wat There4-
Bedieninge se dissipelskapopleiding in Pakistan bywoon. Ons 
Pakistani vennote getuig dat die vertrek waar hulle 
bymekaarkom telkemale oorloop. Bid asseblief vir elkeen wat 
die opleiding bywoon, sowel as ons aanbieders se veiligheid. 
Hulle het werklik die koste bereken toe hulle besluit het om 
Jesus te volg … ‘n koste wat ook hul lewens kan kos. 
 

VROUEKAMP 
Vrouekamp: 12-14 Okt 2018 by Assegaaitrails. 
Bespreek asb jou plek en betaal deposito van R200. Kampgelde kan 
maandeliks betaal word.  
Kamp kostes: R660pp. EFT Kamp, naam en van 
Indien jy in ‘n huisie wil bly, is kamp kostes R900pp wat deel. 
 50% (R300) deposito vir huisies word deur Assegaaitrail verlang. 
Kontak via sms/watts app Gerida  0832775737 epos 
gvandermerwe@westeringhigh.co.za of Sonja 0847032992. 
sonja.redpath1@gmail.com 
 

NUWE LIDMATE 

Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm in die 

voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die vorms 

in die voorportaal.  U kan ook die vorm vir nuwe intrekkers 

aflaai en dan voltooi.  Ons sal u so gou moontlik kontak. 

Teken gerus in op ons e-nuusbrief by 

kuberkamma@ngkraggakamma.co.za Nog inligting oor ons 

gemeente is beskikbaar op ons webwerf 

www.ngkraggakamma.co.za. 

      SONDAG 27 MEI 2018 
08:30  Eietydse diens in saal 
Baie geluk aan al die volgende volwasse katkisante wat 
vanoggend belydenis van geloof aflê: 
Brandon Clark, Albert du Plessis, Wendy Jackson, Cindy Ross, 
Johan Smit en Cerene van Tonder. 
 

Welkom aan die Steytlervillers wat by ons kuier.  
            Kleuterkerk 
09:45  Kategese 
10:00  Klassieke diens in kerkgebou 
 

12:00 Gemeentebraai 
 

Let asb daarop dat kategese na die eietydse diens begin, 
gewoonlik nie 10:00 soos op die almanak aangedui nie, 
maar rondom 09:45. 
 

Die deurdankoffer is vir Kleinskool Inisiatief 
______________________________________________ 
MAANDAG 28 MEI 2018 
12:45-14:00 Gebedskild in die gebedskamer.  
 
DINSDAG 29 MEI 2018 
Leefkerk 
 
Ons wens vandag vir Deon ’n baie gelukkige verjaarsdag toe.  
Mag dit ’n dag vol bederf wees.  Mag die Here in die nuwe 
lewensjaar al jou paaie gelyk maak! 
 
VRYDAG 1 JUNIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
Vrydagoggend van 05:00-06:00 by Lilylaan 68. 
 
SONDAG 3 JUNIE 2018 
09:00 Nagmaal in die kerkgebou 
           Kleuterkerk 
           Geen Kategese 
 

KERMIS!!!!!!!! 
Kraggakamma se kermis is op Saterdag 16 Junie 2018.  
Bid asseblief vir die kermis en raak betrokke.  
Die kermislyste is reeds beskikbaar. Ons vra dienswerkers om 
asseblief die lyste uit te deel in die wyke.  
’n Boekie met kaartjies vir ’n prystrekking word by elke 
besoekpunt beskikbaar gestel. Indien u 10 kaartjies verkoop 
kan u u eie naam gratis by die 11

de
 kaartjie invul   

Ons is ook dringend opsoek na sameroepers vir die volgende: 
Advertensies/bemarking; Kontreitafel; Vetkoek en Speletjies.  
Vir enige verdere inligting of mense wat wil betrokke raak by 
die kermis skakel asb vir Frans Stapelberg by sel: 0827736205 
of die kerkkantoor by 041-3601484. 
 

Kermis Vergaderings!!! 
Al die nuwe konvenors, asook die konvenors wat oorgee, 
word uitgenooi om op Maandag 28 Mei 2018 om 18:00 in die 
konsistorie te vergader. 
 

Al die konvenors moet asb. Op Maandag 4 Junie om 18:00 in 
die konsistorie vergader.  Ons wil al die laaste reëlings tref vir 
die kermis, 
 

Let asb daarop dat sosaties en braaivleis saam is en nie net 

sosaties soos op kermislys staan nie. 
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Baie dankie vir borge wat reeds ontvang is vir springkasteel. 
Daar word na borge gesoek vir die tent, koste is R11 000, 
asook pryse vir die veiling. 
 
Ons is ook asb op soek na ’n paar manne wat kan help met 
die opruiming na die kermis.   
Kontak Frans Stapelberg by sel: 082 773 6205 of die 
kerkkantoor by 041-3601484 vir verdere inligting.  Mense wat 
wil betrokke raak by die kermis skakel asb vir Frans.  
Daar sal ’n pretdraf wees. Besonderhede volg later.  
 

ONS BENODIG! 
Ons benodig items vir die volgende tafels: 
Wit Olifante 
Kontreitafel 
Gebak vir die gebaktafel 
Items vir die Wit Olifante en Kontreitafel kan by die 
kerkkantoor ingehandig word. 
  

Klikkerland se 2018 vertoning by ons kermis, Diere Danse en 
Dinge, gaan jonk en oud laat skaterlag! Die lawwe 
Klikkerlanders steel harte oral waar hul gaan en is in 2017 en 
2018 genomineer vir ’n Ghoema vir Beste Kinderalbum. 
Diere, Danse en Dinge is vermaak vir die hele familie en die 
gehoor sal vasgenael sit tydens die lewendige en 
oorspronklike vertoning vol pret.  ’n Klikkerlander se eenman-
orkes jaag die ander op hol met vreesaanjaende geluide, 
maar na ’n paar verstellings, sing en dans hul almal saam.  
Kom sing,dans en lag saam met die kleurvolle Klikkerlanders!  
Bespreek jou plek by 
https://www.facebook.com/events/2151493378453220. 
Kaartjies kos R60pp. 
 

PRETDRAF 
Die 5km pretdraf begin om 08:00 op 16 Junie.  Inskrywings @ 
R30 per persoon, kan by Brian Bands of die kerkkantoor 
gedoen word. 
Ons kort groot assebelief ’n paar pryse vir die Pretdraf! 
Kontak Rian Viljoen (082 559 7648) vir meer inligting. 
 
#IMAGINE KIDZ 
Maak Gou!  Die inskrywings stroom in en plek is beperk! 
Inskrywings kan op die gemeente se webwerf gedoen word.  
Jy kan ook by die kerkkantoor inskryf.  Vir meer inligting kan 
julle die webwerf besoek of vir Petru Vlok (083 522 9880) of 
die kerkkantoor kontak. 
 
GEBEDSGIDSE 
’n Gebedsgids vir Ramadan is in die voorportaalbeskikbaar.  
 
UITREIK NA CALA 
Ons gemeente ondersteun ds Derik Myburgh van Cala 
gemeente. 
Worcester-Vallei beplan ‘n uitreik na Cala van 22 Junie – 1 
Julie 2018. Hulle beplan om Wiskunde, Fisiese Wetenskap, 
Lewenswetenskap en Rekeningkunde klasse aan te bied vir 
graad 11 en graad 12 leerders.  Hulle nooi ons onderwysers 
en persone wat kan tutors wees  om deel te wees van die 
Cala-vennootskap.   
Daar is ook ‘n behoefte aan mense wat deel wil wees van 
kinderbediening-spanne.  
Borge vir die aankoop van materiaal vir die program en die 
etes vir die kinders wat dit gaan bywoon sal baie waardeer 
word. `n Kerkgebou is gevandaliseer is.  Al die glas van die 
vensters is gebreek. Borge vir die materiaal vir die 

instandhoudingsprojek (staal mesch, verf, ens) sal ook baie 
waardeer word. 
Die koste van die uitreik is R 2 500-00 per persoon. 
Inskrywingsvorms is beskikbaar by Giel Meyer (sel 082 873 
9844). Daar is ook ’n borg vir een persoon wat wil saamgaan. 
 Inskrywings moet môre ingehandig wees.  
 
ONS BENODIG!! 
’n Paar dames gaan musse brei vir die meisies van huis 8 by 
MTR Smit.  Hulle benodig “double knit” wol daarvoor.  
Skenkings van wol kan by die kerkkantoor afgelaai word. 
 
NOODSPENS 
Enige nie-bederfbare kos, asook suiker, mieliepap,noedels 
ens is baie welkom.  Baie dankie aan almal wat so getrou 
bydraes skenk.. 
 
HEIDEVELD NG KERK 
Ons gemeente hou kermis op 1 Junie 2018 om 16:30. 
Dit vind plaas op die hoek van Dundeeweg en Stirlingstraat, 
Rowallanpark. 

 
NG KERK PE NOORD 
PE Noord hou hulle kermis op Saterdag 2 Junie 2018.  Die 
kermis begin om 08:30 en daar is weer ’n verskeidenheid 
tafels.  Kom koop heerlike braaivleis, vetkoek, kerrie + rys, 
pannekoek, lekkers, pizza, nagereg, koek, ens. 
Ons sal julle ondersteuning baie waardeer. 
 
WHAT WOULD JESUS DO MINISTRY 
Ons sien ons bediening nie as ‘n projek nie, maar as ‘n passie 
en daaglikse lewenstyl.  
Hierdie week vertel ons julle meer van MES 
MES 
1 Hiles Straat, Korsten 
WWJD ondersteun hierdie organisasie, wat die harte van Port 
Elizabeth wil verander deur haweloses te bemagtig. 
Verskaf ‘n veilige blyplek en opleiding om hulle self op te hef 
en toe te rus. 
Ons is behulpsaam met die aanbieding van Alpha kursus elke 
Sondagaand, 4 groepe wat wissel.  Back to basics: 

 Wie is jy? 

 Wie is Jesus? 

 Hoekom het Jesus gesterf? 

 Wat is geloof? 
Behoeftes: Gebed, kos klere, kussings en matrasse 
 
Baie dankie vir almal se liefde en ondersteuning. As u wil 
betrokke raak of vir enige navrae kontak ons of die 
kerkkantoor gerus 
Brendon Slabbert – 0823243662 
Christelle Slabbert – 0823244111  
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