
 DIE KOMMUNIKAMMA  
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma  

JAARTEMA VIR 2014 
Ons is God se fontein van liefde 

 

 
KANTOORURE GEDURENDE DIE VAKANSIE IS  
DINSDAG – VRYDAG TUSSEN 09:00 EN 10:00. 
 
VOORBIDDING 
Die Here se leiding in Kraggakamma gemeente. 
Riaan van Rensburg, Kraggakammaweg 290, se pa is 
oorlede. 
Madelaine Naude, Haydenlaan 9, se pa is oorlede. 
Jacques Minnie, Kraggakammaweg 34, se ma is 
oorlede. 
Meegevoel aan die families. 
Naomi Heyns, Silver Oaks 9, is in die hospitaal na ’n 
operasie. 
Richard Chambers, Kraggakamma Uitsp 66, is 
geopereer. 
Hilton Crouse, Stella Londt 99, is siek. 
Chris van der Vyver, Kraggakamma Uitsp 73 is siek. 
Euzanne, dogter van Eugene en Susan Pretorius, trou  
op 4 Oktober 2014 met Hannes Kruger. Hulle vra die 
gemeente se gebede en seën op hul huwelik.  
Almal wat besig is met toetse en eksamens. 
Almal wat ’n kort vakansie vat voor ons die laaste deel 
van die jaar aanpak. 
 
MORAWIESE KERK KOORFEES  28 SEPTEMBER 2014 
Die jaarlikse Morawiese Kerk Koorfees vind vandag 
plaas in die Veremarksaal . 
Tyd:  14h00 
Koste:  R40 per persoon. 
Dit is ’n belewenis wat niemand behoort mis te loop 
nie. 
Dis ’n massakoor van al die Morawiese gemeentes in 
die Oos-Kaap onder andere Tsitsikamma, Enon, 
Uitenhage ensovoorts, wat deel vorm van die 
massakoor.  Die dirigent is die bekende Jonathan 
Lawack en sy seun, Antonio Lawack.  Die bekende brass 
band van die Morawiese kerk sal ook items lewer. 
 
 

SONDAG 28 SEPTEMBER 2014 
Kategese 
17:30   Event kuier en koffie in saal 
18:00   EVENT 
Spesiale dankoffer:  Kruis Middestad Bediening –
Maranatha 
 
Teebeurt vandag:         Bosviooltjie Pierre Rootman 
Teebeurt 19 Oktober:  Rose sel Willie Botha 
Geen teebeurte gedurende die vakansie 

 
EREDIENSTE GEDURENDE DIE VAKANSIE 
Sondag 5 Oktober 2014 
Informele diens in die kerksaal. 
Voorstelling van kerkraadslede: 
Vrouebediening:  Elizma Harmse 
Diaken blok FB:  Arno Vosloo 
Dienswerker F4:  Judy Nienaber 
Dienswerker F11:  Nicky Lotz 
Dienswerker G15:  Rita Rogers. 
 
Sondag 12 Oktober 2014 
Formele diens in die kerkgebou. 
 
TIENDEMAAND DANKOFFER 
Ek weet nie wanneer laas jy mooi na ’n R1-00 muntstuk 
gekyk het nie.  Voorop staan ... “Soli Deo Gloria”.  Dit 
beteken:  “Aan God alleen die eer.”  Is dit nie 
besonders nie?  Jou geld en hoe jy dit hanteer, word ’n 
geleentheid vir aanbidding. 
Die dienswerkers sal ’n skrywe en koevert vir u 
tiendemaand bydrae by u besorg.  Op Sondag 26 
Oktober, tydens die erediens, sal ons  geleentheid kry 
om die Here op ’n besondere manier te eer met ons 
tiendemaand dankoffer. 
 
TAAKSPAN OOR COMMUNITAS VRAELYSTE 
Almal is welkom om deel te vorm van ’n taakspan wat 
sal besin oor die pad vorentoe vir Kraggakamma 
gemeente, ook na aanleiding van die terugvoer wat 
ons uit die Communitas vraelyste gekry het.  Persone 
wat betrokke wil raak by die proses, kan hulle name na 
die kerkkantoor e-pos by:  
ngkerkkraggakamma@absamail.co.za 
 

 
KONTREIMARK 
Die Kraggakamma Dankbaarheids Kontreimark vind 

plaas op Vrydag 31 Oktober. 

Wys jou dankbaarheid deur jou talente soos naaldwerk, 

bak en vele meer met almal  te deel. 

Ander talente gaan ook ‘n beurt kry. 

Tafels teen R75.00 per tafel, of twee tafels teen 

R125.00. 

Bespreek by kerkkantoor 041 360 1484 / 

ngkerkkraggakamma@absamail.co.za of Elizma by 

elizma@ipcproperties.com/083 940 5617. 
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“CONTAINER” VIR PE NOORD BASAAR 4 OKTOBER 
2014 
PE Noord se wit olifanttafel is op soek na enige 
kombuisgoedere, speelgoed, ornamente, klere, 
komberse en wat ookal.  Bring enige bruikbare  items 
in die oggend na ons kerkkantoor toe en dit sal in die 
“container” op die parkeerterrein voor die saal geplaas 
word. Die “container” word op Woensdag 1 Oktober 
na PE Noord toe geneem.  Indien u ’n finansiële bydrae 
wil maak, kan u dit ook by die kerkkantoor inbetaal. 
Bid dat die basaar ’n sukses sal wees en ondersteun 
ons asseblief. 
Kontakpersone:  Germa Marais    084 516 0586 
                              Pierre Rootman 082 976 0848. 
 
Geouditeerde state 
Die gemeente se geouditeerde state is goedgekeur.  
Die state is ter insae vir enige gemeentelid in die 
kerkkantoor beskikbaar.  In die boekjaar het ons 
gemeente onder andere die volgende finansiële 
bydraes tot eer van die Here gemaak.  R214 680.00 vir 
getuienis, R85 350.00 vir diens van barmhartigheid en 
R22 490 vir Bybelverspreiding.  Dankie aan elkeen wat 
die Here getrou dien met u dankbaarheidsbydrae en so 
vir Hom ‘n verskil maak in die wêreld.   
 
DANK DIE HERE DAT HY DEUR SY KERK ‘N VERSKIL 
MAAK 
Die formele maatskaplike dienste van die NG Kerk 
familie het in die boekjaar tot Februarie 2014 
maatskaplike dienste ter waarde van R1 035,2 miljoen 
aan 1 472 684 mense in Suider Afrika gelewer. 
Tydens die Rustenburg stakings is die situasie oor die 
land in gebed aan die Here opgedra.  Ongeveer R2 
miljoen se kontanthulp en R4 miljoen se koshulp is 
deur ringe en sinodes van die NG Kerk geskenk.  Dankie 
aan almal wat, ook met oop harte en hande, deel is van 
die liggaam van Christus. 
 
Webbediening soek ’n redakteur 
Die webbediening soek dringend ’n redakteur wat die 
inhoud beplan en koördineer.  Sodanige persoon hoef 
nie programmering te kan doen nie – as jy ’n e-pos kan 
stuur en kan ontvang, is jy geskik hiervoor.  Indien jy 
die Here hier wil dien, kontak ds MG, die kerkkantoor 
of die webbedieningspan by 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKKIE VIR ‘N PAKKIE 
Ons wil net baie dankie sê aan almal vir hulle 
gehoorsaamheid en die manier waarop julle jul hande 
en harte oopgemaak het en bygedra het tot hierdie 
nuwe projek. 
Daar sal vir die volgende paar weke elke week sakkies 
in die voorportaal beskikbaar wees. 
Onthou asseblief om ons te kontak, indien u bewus is 
van enige iemand wat hulp benodig. 
Delano en Adéle. 
 

DISSIPELSKAP 
Almal wat belangstel om met boek 1 te begin, kontak 
Suzette Bosch asseblief by  0823202838/ 
suzette@bosch5.co.za. Daar sal middag- en aand- 
geleenthede wees.  Mans en vroue is welkom. 
Indien daar mense is wat al met boeke 2-7 besig is of 
wil inskakel, laat weet asseblief.   
Die retraite vir Kraggakamma 2014 is verby, maar 
volgende jaar sal daar weer so ‘n naweek wees. 
 
MATRIEKS 
Maak volgende jaar die jaar van jou lewe.  Sluit aan by 
die VCSV se Matrix diensjaarspan.  Verheerlik God.  
Verander lewens.  Kontak 021 8870212; 
DJC@VCSV.co.za of DJC, VCSV.co.za 
Vredelust gemeente bied ook ‘n Gapjaar aan.  Kontak 
met Tertius van der Berg 
(tertius@churchadventure.co.za) of Clement Martin 
(clement@churchadventure.co.za) 
Skakel hul by tel  021 9490096. 
 
DIE VOORTREKKERS 
Die Kraggakamma Voortrekker kommando is op soek 
na ’n persoon om as BESTUURDER van die 
Voortrekkersentrum en –terrein (geleë aangrensend 
tot die NG Kerk se perseel) op te tree. 
Navraag omtrent volledige pos-beskrywing en 
vergoeding kan per e-pos gestuur word aan: 
kkvoortrekkers@gmail.com. 
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