
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
TEKS VIR DIE WEEK: Mark 11:24  “Daarom sê Ek vir julle: 
Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang 
het en dit sal vir julle so wees.”  
Net God kan berge versit, maar geloof en gebed bring God se 
hand in beweging.   
 

 Bid vir James von Wielligh se gesondheid. 

 Bid steeds vir Ciska van der Walt, haar twee kinders en 
haar ouers, Ben & Suzette Fourie, na haar man se 
afsterwe. 

 Philip Viviers herstel na ‘n knie-operasie. 

 Igna Deysel se ma is oorlede. 

 Bid dat die saad wat gesaai is tydens die Senior 
Jeugkamp hierdie naweek, sal groei. 

 Bid vir die reëlings van die Maart-malligheid konsert van 
9 Maart en dat mense nie skaam sal wees om hand op 
te steek en deel te neem nie. 

 Die droogte neem kritieke afmetings aan. Bid dat die 
Here ons land genadig sal wees en die sluise van die 
hemel sal oopmaak 

 Bid vir die week van gebed, dat die Here werklik in ons 
lewens sal inspreek en vir ds Deon Loots as prediker sal 
seen. 

 Bid dat die Here deur Sy Heilige Gees vir ons al meer en 
meer soos Jesus  sal maak 

 Ons bid vir Afghanistan waar dit teen die wet is om 
openlik die Evangelie te verkondig. Ons weet die Goeie 
Nuus van Jesus Christus se liefde is onstuitbaar. Prys die 
Here vir gelowiges in Afghanistan wat bereid is om alles 
te waag om ander van Christus te vertel.  

 
WEEK VAN GEBED 
Die Week van Gebed begin vandag tot Woensdag 31 
Januarie. Ds Deon Loots lei die Week van Gebed.   
Tema: Here, leer ons bid. (versoek van dissipels aan Jesus).  
Sondagoggend 28 Januarie om 8:30 (eietyds) en 10:00 
(klassiek):  Wat doen ons as ons bid? 
Maandagaand 29 Januarie om 19h00: Oor wie gaan dit as ons 
bid? 
Dinsdagaand 30 Januarie om 19h00: Waarvoor vra ons as ons 
bid? 
Woensdagaand 31 Januarie 0m 19h00: My wil, God se wil? 
Alles vanuit die "Ons Vader" gebed.  
Daar sal elke aand ‘n deurdankoffer vir diens van 
barmhartigheid opgeneem word. 
 

     SONDAG 28 JANUARIE 2018 
08:30  Eietydse diens in saal 
             Kleuterkerk 
09:45   Kategese begin.  Laerskool kinders kom in die saal 
              bymekaar. 
09:40    Koffie en tee tussen twee dienste in maalruimte. 
10:00    Klassieke diens in kerkgebou  
By die deure is kerkbodes beskikbaar             
 
Die deurdankoffer gaan vir Jeugbediening Sinodaal 
_____________________________________________ 
MAANDAG 29 JANUARIE  
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer. 
 
VRYDAG 26 JANUARIE 2018 
MANNEBYEENKOMS 
05:00 Mannebyeenkoms by Elandré Bosch, Lilylaan 68.  
 
TANDEM EREDIENSTE 
08:30 Eietydse diens in die saal totdat die kerkgebou gereed 
is. Kleuterkerk is ook om 08:30. Kleuters kom eers saal toe 
saam met hulle ouers.  
10:00 Klassieke diens vind om 10:00 in die kerkgebou plaas.  
Kategese begin na afloop van die eietydse diens. (± 09:45)  
In die vakansie, oor langnaweke, by nagmaal en 
belydenisaflegging vind, soos tans, een erediens om 09:00 
plaas. Die 09:00 eredienste is op die almanak aangedui.  
 Parkering: Ons versoek lidmate wat die eietydse diens 
bywoon om die vierkant op die parkeerterrein voor die saal 
en parkering voor die kerkgebou oop te los vir afgetrede 
persone in die klassieke diens.   
Koffie en tee: Sal beskikbaar wees van 9:40 – 10:15 in die 
maalruimte.  
 
Bybelstudie boeke 

Die Bybelstudiegroep van Laura Krause is op soek na 

eksemplare van Net soos Jesus deur Johan Smit. 

Enigiemand wat so ‘n boek het, bring dit asb kerkkantoor toe.  

Baie dankie. 

     

PREDIKING KURSUS GERIG OP LIDMATE 
Ons Sinode rus lidmate toe met vaardighede om eredienste 
te lei en prediking waar te neem.  
Die opleiding is ook bruikbaar vir persone wat die leiding 
neem by selgroepe of wyksbyeenkomste. 
 Daar is ook lidmate wat bidure by die werk of in ander 
kontekste lei en wat met groot vrug van die toerusting 
gebruik kan maak.  
Ds Jan Kampman bied die toerusting in 2018 by 
Kraggakamma-gemeente aan op Saterdag 24 Februarie, 10 
Maart en 24 Maart 2018. Dit geskied van 09:00 tot 16:00. 
Wat amptelike Woordverkondiging betref, is die reëling dat 
hierdie lidmate dan – indien hul gemeente hul vir eredienste 
gebruik en die Ring hulle vir hierdie doel "legitimeer" – as 
ouderlinge bevestig word en hul gawe in die ringsgebied 
beoefen. 
 

 

 

 

 

 



KLEINSKOOL INISIATIEF 
Graag wil ons baie dankie se vir die koekies, lekkers en tjips 
wat u met oop harte vir ons kerspartytjie geskenk het.  Die 
kinders het ŉ wonderlike tyd gehad en ons trakteer met ŉ 
Kersspel wat hulle self op die planke gebring het.   Na die tyd 
het hulle behoorlik gesmul aan die lekker eetgoedjies.  Party 
dames het die ekstra myl geloop en die mees kreatiefste en 
oulikste versierings aangebring. Ek wil glo dat soos julle gebak 
het, julle sommer ook vir die kinders en ons bediening gebid 
het.  Baie dankie dat ons altyd op julle kan staatmaak. 
Bly asseblief vir ons bid. Nadat ons senior leerders almal in 
skole geplaas is,  begin ons 2018  met ons bankrekening  in 
die rooi,  derhalwe die fonds insameling “Maart Malligheid” 
wat oor minder as twee maande op 9 Maart sal plaasvind . 
Soos verlede jaar sal Maart Malligheid  die  vorm van ŉ 
gesellige  saamkuier en pretaand vir die hele gemeente wees. 
 Ons soek weer items van gemeentelede, kleingroepe, 
tieners, kinders, en senior burgers.  Die Largo sanggroep is 
ons gaskunstenaars wat die aand sal  optree. Almal sal hulle 
eie eet- en drinkgoedjies saambring, maar ons wil graag 
koffie en pannekoek in die maalruimte verkoop.  Laat weet 
asb. vir Margita Marx ( 082 337 4336) of Linda Rossouw  
(082 402 4396) so gou moontlik as u gaan deelneem en wat u 

gaan doen. 

 
BERADING BESKIKBAAR 
Ellenette Meiring bied na ure ‘n beradingsdiens aan die 
gemeenskap. Haar belangstellingsveld is trauma, die 
hantering van trauma en lewens-krisisse. Sy geniet dit om 
mense te lei na beter funksionerende verhoudings - 
verhoudings tussen man en vrou en familie verhoudings. 
Die diens word by ons gemeente aangebied. Ellenette is 
geregistreer by die HPCSA en die BHF. Haar kontaknommer is: 
073 664 8949. Stuur gerus 'n teks boodskap of skakel haar. 
 
VERBETERINGE AAN DIE KERKKOMPLEKS 

Eerste prente oor voorgestelde verbeteringe aan die 

kerkgebou kan in die voorportaal van die kerkgebou besigtig 

word. Die proses om verbeteringe aan te pak sal deur die 

loop van die jaar momentum kry. Ons sal u ingelig hou.  

 

There4-Bedieninge terugvoer van reis na Egipte en 
Jordanië: 
Datum:  Sondag 4 Februarie vanaf 16:00-17:00 
Plek: Ons gemeente se konsistorie 
RSVP: Janine 071 364 6318 
Duisende onbereiktes keer na die Here! 
Kom word bemoedig deur wat God deur gewone 
mense soos ek en jy doen. 

 
Ons as gesin wil net baie dankie sê vir die ondersteuning 
met ons man, pa, skoonpa en oupa, Leon Cloete, se afsterwe 
op 6 Des verlede jaar.Ons wil vir elkeen wat betrokke was, 
opreg bedank vir alles wat vir ons gedoen is: Ds MG van 
Rooyen vir die pragtige troosdiens, die dames van die 
gemeente vir die tee en heerlike eetgoed, Benji en die koor 
vir hul roerende sang, oproepe, besoeke, eetgoed, ag daar is 
te veel om op te noem. Baie dankie aan elke persoon vir hul 
ondersteuning en simpatie, ons waardeer dit. 
Maizie, Corliét, Anton, Etienne, Angela, Paul en Leonelle. 
 
 

SKRYWE VAN MES 
Ons het die volgende boodskap  van Theresa Jaquire van MES 
ontvang: 
Dankie vir elkeen se bydrae.  Op Kersdag kry ek ’n boodskap  
van een van ons personeel:  “NG Kerk Kraggakamma het vir 
ons die wonderlikste maaltye vir Kersfees gebring!”  Kersdag 
is gewoonlik die dag waar almal as familie saam verkeer.  Ek 
was self in Jeffreysbaai by ‘n familie reunie.  Wat vir my so na 
aan die hart lê, is dat u gemeente op Kersdag u tyd en van die 
beste van u eie afgestaan het aan mense wat dikwels deur 
die gemeenskap vergeet word!   
Ons het ervaar dat ons deur die Here self geseën word. 
Baie dankie vir die ekstra myl wat u en u gemeente op 
Kersdag geloop het!  U was waarlik die hande en voete van 
die Here Jesus, sodat mense kon ervaar dat Immanuel ook 
hier by my MES is.  Ons bid ’n jaar van wonderlike vrede en 
samesyn, goedheid en guns van die Hemelse Vors vir u en u 
gemeente. 
Uit ’n dankbare hart namens mense wat dit baie waardeer. 
 
 

                    ViA 2018 
Alle gemeente vroue word uitgenooi na ViA se eerste 
algemene vergadering op Woensdag 31 Januarie om 17h30 
in die gebedskamer.  Dis ’n goeie geleentheid om betrokke te 
raak by een of meer van die aksies of funksies wat die 
gemeente aanbied. Daar is regtig ’n groot behoefte aan 
gewillige hande en ons het elkeen se inset en idees nodig. 
 
Ons eerste saamkuier- geleentheid van ViA is op 19 Februarie  
om 18h30 en ons nooi al die vroue van die gemeente daarna 
toe uit.  In die volgende afkondigings sal meer detail oor die 
byeenkoms gegee word.  Hou solank hierdie aand oop vir ’n 
lekker saamkuier-geleentheid.  Ons nooi veral die nuwe 
intrekkers uit om saam te kom kuier en so ook nuwe 
vriendskappe te maak.   
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom aan die volgende persone wat by ons gemeente 
aangesluit het.  Mag julle werklik deel van ons “familie” wees. 
Kate Swanepoel, Errolrylaan 46, Framesby. 
Tersia Fourie, Stella Londt 95, Sunridgepark. 
Aletta Campher, Stella Londt 8, Sunridgepark.. 
Harthman en Maryna Potgieter, Allandale Oord 54. 
André en Alta Strydom, Karisma 36, Sunridgepark. 
Hennie en Jeanette van Dyk, Karisma 36, Sunridgepark. 
Wynand en Lindi Grobler, Belafastrylaan 44, Fernglen. 
Daniël en Thelma Grobler en dogter Marlien, Abeliasingel 24, 
Sunridgepark. 
Johan en Trezelle Smit, The Ridge 88, Summervile straat, 
Westbrook. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


