
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED: 
Ps23:4”U is by my...” 
Yvonne Britz ontvang tuis versorging.  Bid ook vir 
Rudolph. 
Hugo Gerber ondergaan behandeling. 
Anlie Claasen herstel na ’n knievervangingoperasie. 
 
*Vandag is biddag vir wêreldvigsdag wat op 1 
Desember is.  Bid vir almal wat vigs het en hul families 
en vriende. 
Bid vir gesondheidswerkers wat hulle versorg en 
ondersteun. 
 
*Ons bid om vertroosting vir almal wat gedurende 
hierdie jaar geliefdes aan die dood afgestaan het.  Mag 
ons Vader jul styf vashou in hierdie feestyd. 
 
*Twee meisies, Bianca en Salome is nou 18 jaar en 
moet MTR Smit verlaat.  Ons dra hulle aan die Heer op 
en bid vir hul toekoms. 
 
*Ons dank aan ons Hemelse Vader vir verlede naweek 
se geseënde Kerssangdienste. 
 
*Ons smeek om reën vir droogte- geteisterde gebiede.  
Bid vir die boere om moed en volharding in geloof.   
Dankie vir die reën wat reeds geval het. 
 
*Bid vir ons land en al die leiers. 
 
*Bid vir ons universiteite  - baie ouers is bekommerd 
oor inskrywings vir volgende jaar. 
 
Tes 5:11:  “Praat mekaar moed in en 
versterk mekaar.” 
*Noord-Koreane wat na Sjina vlug, beland in “huise 
van veiligheid”.  Hier kom hulle in aanraking met die 
Evangelie en word hul gedissipel en toegerus om 
staande te bly te midde van felle vervolging.  Baie van 
hierdie mense het so ’n passie vir hulle verlore 
geliefdes in Noord-Korea dat hulle dan terugkeer en 
getuies vir Hom in Noord-Korea is.  Bid vir die 
beskerming van hierdie plekke van veiligheid, sowel as 
die opleiding wat daar plaasvind. 

SONDAG 27 NOVEMBER 2016 
1ste Adventsondag 

09:00   Eietydse en klassieke diens. 
Di Deon en MG herhaal vandag se boodskap 
volgende ondag.  Hulle wissel net in die eredienste. 
Dankoffer by die deure gaan vir Wêreldsending. 
 
10:15   Geen  kategese.  Kategete vergadering vir 
huidige en nuwe kategete in die gebedskamer. 
 
Geen aanddiens 
 
Teebeurt vandag:  Madeliefie sel 
Teebeurt volgende week:   Rose sel   

 

MAANDAG 28 NOVEMBER 2016 
12:45 Gemeentebiduur in gebedskamer. 
 
DINSDAG 29 NOVEMBER 2016  
19:00  Leef@kerk.  
 
SONDAG 4 DESEMBER 2016 
09:00   Klassieke en eietydse diens. 
 
MAANDAG 5 DESEMBER 2016 
9:30  Kerssangdiens by KKU. 
Fonteinvriende word uitgenooi om die sangdiens 
saam by te woon. 
 
JEUG 
Het jy dalk ’n passie vir die jeug van ons gemeente? 
Hier is 3 maniere waarop jy betrokke kan raak: 

1. Ons benodig kategete wat Sondae die kategese 
kan aanbied (gr 1-gr 10). 

2. Ons benodig persone wat Sondae gedurende 
die diens kleuterkerk kan aanbied (3-6 jariges). 

3. Ons benodig persone wat bereid is om Sondae 
gedurende die diens kinderkerk kan aanbied  

       (gr 1- gr 6). 
Kontak vir Deon Els of die kerkkantoor vir meer 
inligting. 
 
KOSSPENS 
Daar is ‘n groot behoefte aan enige  houbare kos, soos 
blikkieskos, suiker, mieliemeel, tee en koffie vir ons 
kosspens.  Op die oomblik is daar geen kos beskikbaar 
nie.  Enigiets sal waardeer word.  Baie dankie aan almal 
vir hul bydrae. 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOSPAKKIES:  KINDEROORD MTR SMIT 
Die Kinderoord benodig groot asseblief 
kruideniersware om kospakkies vir die kinders wat die 
Desember skoolvakansie na hulle huise toe gaan, saam 
te gee. 
Die Kinderoord lewer dan ook weer die dag voor 
Kersdag bestanddele af wat vir Kersdag gebruik kan 
word. 
U betrokkenheid en hulp aan die Kinderoord word 
opreg waardeer. 
U kan u kruideniersware by ons kerkkantoor afgee. 

 
MTR SMIT 
Twee matriekdogters verlaat Huis 8 einde November 
2016.  Dit is die gebruik dat daar vir hulle ‘n 
naweektas/sak met ‘n kombersie, duvet, kussing en  
bederfgoedjies gegee word.   
Ons sal dit waardeer as u ons kan help met enigiets vir 
Salomé en Bianca.  
 Salomé is al baie jare in die Kinderoord. 
 
SENIOR KATEGESEKAMP 
Die senior kategesekamp is die naweek van  
20 - 22 Januarie 2017.  Ons vertrek die Vrydag en kom 
die Sondag terug.  Alle graad 7 tot gr 11’s word 
uitgenooi na die kamp.  Die koste is R250 per persoon.   
Vir meer inligting kontak ds Deon Els 072 276 7555  
of Niekie 082 561 8747. 
 
STUDENTEKAMP 17-20 JANUARIE 2017 

Somerstrand Gemeente in Port Elizabeth nooi alle 
studente waty volgende jaar by NNMU studeer, na ’n 
studentekamp.   
Die tradisionele eerstejaarskamp sal van volgende jaar 
af in samewerking met ander NG Kerke in Port 
Elizabeth, ’n studentekamp wees.  Daar gaan steeds 
aspekte van ’n eerstejaarskamp wees, soos raad oor 
kampus- en studentelewe, maar dit is meer uitgebrei 
vir alle studente. 
Studentekamp 2017 se tema is “En route: The Roud 
Less Travelled.” 
Besonderhede: 
17-20 Januarie 2017, Sumcay-kampterrein R800pp 
Info en inskrywings: 
ngkerksomerstrand.co.za/studentekamp. 
Dit vind plaas by Sumcay  
Koste is R800 
Info en inskrywings: 
ngkerksomerstrand.co.za/studentekamp 
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Die tiendemaand dankoffer beloop tans 
R188 583 00. Dankie vir elkeen se 
dankbaarheidsbydrae.  U kan steeds u bydrae in die 
dankoffersakkie by die kerkkantoor of elektronies 
maak. 
 
 

KLEINSKOOL 
Dit is weer Kersfees en Kleinskool hou kinderpartytjie 
op 2 Desember. Kraggakamma se cupcakes is al tradisie 
en oral bekend. Kan ons asb. weer op u ondersteuning 
staatmaak? Hierdie jaar is daar heelwat minder kinders 
maar ons maak gereed vir 500. Koekies kan by die 
kantoor, ons twee pastorieë, Margita Marx of Elna 
Thiart op Donderdag 1 Desember of Vrydagoggend 
2 Desember voor 10:00 afgelewer word.  
Kan u asseblief vir ons laat weet as u gaan bak en 
hoeveel? Skakel een van die volgende nommers.  
Elna Thiart: 083 662 1774 ;  
Margita Marx: 082 337 4336, of die kerkkantoor  
Ouder gewoonte gee ons elke jaar ŉ kerspakkie met 
allerlei kruideniersware vir ons werkers. Elna Thiart is 
in beheer hiervan. Daar is agt werkers en elkeen kry ‘n 
pakkie. Donasies kan aan die kerkkantoor of aan haar 
gegee word.  
Baie dankie dat julle altyd bereid is om kersvreugde 
aan Kleinskool te gee.  
Margita Marx  
 
PRESENTE VIR KLEINSKOOL 
Die Madeliefie selgroep samel presente in vir die 
kinders van Kleinskool.  Enige present is welkom.  Draai 
asb die present toe (Pienk vir  dogters en  blou vir  
seuns).  Ons probeer om 500 presente bymekaar te 
maak.  Die funksie is op 2 Desember. 
Daag sommer mense by die werk ook uit om iets te 
bring. 
 
KERSKONSERT VEREMARKSAAL 
‘n Kerskonsert word op Donderdag 8 Desember om 
13:00 in die Veremarksaal gehou.  
’n Massakoor onder leiding van prof Albert Troskie met 
orrelis Christian Carstens en Shawn Lyon trompet, en 
verskeie gaskunstenaars, gaan optree. 
Koste is R50  per volwassene, R30 vir pensioenarisse en 
R10 per kind.. 
Kaartjies  is by die deure beskikbaar. 
 
KAMMALAND VAKANSIESORG 

Angelique Schnetler het die skooltjie gekoop en het 
vanaf 1 November 2016 die kontrak oorgeneem.  Sy sal 
in Desember 2016 ook vakansiesorg aanbied tot en 
met  15 Desember 2016. Die tye wat sy sal oop wees is 
van 07:30 tot 16:30.   
Laerskool kinders is ook welkom. 
Kontak haar indien jy jou kind wil inskryf (084 625 
9139). 
 


