
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

 
 SAKE VIR GEBED 
Bid asseblief vir die volgende persone wat baie  siek is 
en ook vir hul families wat hul bystaan.  Mag hul die 
nabyheid van die Heer intens ervaar. 
Deon du Preez 
Alida Strydom 
Mike Latsky se broer se kleinseun, Rowen, wat in die 
hospitaal is.  Dit gaan baie beter met hom.  Dit is ’n 
wonderwerk.  Baie dankie vir almal se gebede! 
Zelda Bakkes herstel na ’n skoueroperasie. 
 

 Bid as gemeente saam dat die Here vir Francois sal 
voorsien. 

 Bid vir Deon Els wat beroep is na ons gemeente. 

 Vandag is biddag in aansluiting met Wêreldvigsdag.  
Bid vir almal wat op een of ander wyse deur vigs 
geraak word. 

 Ons dank die Here vir al ons seëninge as gemeente 
gedurende 2015.  Mag die Here ons die genade 
skenk om as Sy Fontein van Liefde, simpatiek 
teenoor ander op te tree, veral in die komende 
feesgety waar daar so baie eensaam en siek mense 
is. 

 Alle leerders en studente wat nog eksamen skryf. 

 Ernstige bendegeweld in Noordelike gebiede – ook 
Kleinskool kinders word geraak.  Bid asb. vir 
oplossings. 

 Loof en dank die Heer vir die reën wat reeds geval 
het en volhard in gebed vir gebiede waar dit nog 
droog is. 

 
BEROEPING 
Op ’n kerkraadsvergadering gehou op Woensdag 25 
November 2015, is Deon Els van NG Kerk Somerset-
Oos beroep. 
 
GEMEENTE SE FACEBOOK PAGE 
Gaan like ons Facebook Page by 
https://www.facebook.com/ngkraggakamma vir al die 
nuutste nuus. 
 

SONDAG 29 NOVEMBER 2015 
                                                   

09:00    Kerssangdiens in die saal. 
  
18:00    Afsluiting van Hartklop. 
                
Spesiale dankoffer:  Vigsweesfonds 
                  
Teebeurt vandag:  Kappertjie Sel – Werner Strydom 
Teebeurt volgende week:  St Joseph Sel – Willie Botha 
 

MAANDAG 30 NOVEMBER 
09:30    Biduur KKU.  Kerssangdiens 
12:45 Gemeentebiduur in gebedskamer 
19:00 Gemeente gebedsgeleentheid 
 
DINSDAG 1 DESEMBER 
11:00 Diens Stella Londt.  Kerssangdiens 
19:00 ViA afsluiting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONDAG 6 DESEMBER 
09:00 Klassieke en Eietydse diens 
 
BEROEPINGSPROSES 
Die proses wat biddend gevolg is , het soos volg 
verloop: 
1. Die kerkraad finaliseer die profiel van die kandidaat 

waarna gesoek word.  Die kerkraad wys uit eie 
geledere ’n paar lede van die pre-advies kommissie 
aan. 

2. Gemeentelede word genooi om op die pre-advies 
te dien.  Uiteindelik bestaan die pre-advies uit 16 
lede.  Uit eie geledere word ’n voorsitter, onder-
voorsitter en skriba verkies. 

3. Die pos word adverteer.  Die gemeente word 
genooi om name van moontlike kandidate deur te 
gee.  Twee name is ontvang en die persone is 
gekontak.  Altesaam is 51 aansoeke ontvang. 

4. Die 51 CV’s is onafhanklik en afsonderlik deur elke 
pre-advieslid deurgewerk.  Punte is op grond van 
vooraf-bepaalde Kritiese Prestasie Area (KPA) 
toegeken.  Hierdie punte is nie onderling bespreek 
of gekommunikeer nie.  Name van kandidate is 
deurentyd in geen spesifieke volgorde deurgegee.  

ViA Afsluiting 
1 Desember 19:00 – 21:00 

Die vroue het die jaar met ‘n informele 
saamkuier begin en sluit dit ook so af.  

Kom loer na demonstrasies oor 
handgemaakte Kersversierings en 

meer. 
Vind ook uit wie was jou spokie, maar 
moenie wegbly as jy nie een gehad het 

nie!! 
Kom sit na die diens jou naam by 

Niekie op die lys. 

https://www.facebook.com/ngkraggakamma


M.a.w. pre-advies lede het nie geweet watter 
kandidaat is die top kandidaat ens. nie. 

5. Die name van die top tien kandidate word bekend 
gemaak. Een kandidaat het aan die begin van die 
proses uitgeval.  Referente en nie-referente van 
die laaste nege kandidate word deur die pre-advies 
gekontak en terugvoer oor elk is aan die volle pre-
advies verskaf.  Hierna is punte vir die eerste keer 
aan die pre-advies bekend gemaak.  Vier kandidate 
staan so sterk uit dat hulle vir onderhoude genooi 
word. 

6. Die kerkraad besluit dat nog ’n kandidaat bygevoeg 
word. 

7. Al die kandidate doen dieselfde psigometriese 
toets, elkeen preek in die eietydse diens en doen ’n 
onderhoud met die pre-advies.  ’n Vooraf 
vasgestelde vraelys word met elke kandidaat 
deurgesels.  Die gemeente kry die geleentheid om 
elke kandidaat se preek te evalueer en enige 
inligting aan die pre-advies te kommunikeer. 

8. Die proses eindig met finale KPA-punte van elke 
pre-advieslid.  Die name van drie kandidate word, 
sonder beïnvloeding, alfabeties aan die kerkraad 
verskaf.  Nog ’n naam word op die vergadering by 
die kortlys gevoeg.  Die kerkraad bring die beroep 
uit. 

Die naam van die kandidaat wat beroep is word vir 2 
Sondae aan die gemeente voorgehou vir goedkeuring.  
Indien daar geen beswaar inkom nie, word die nodige 
dokumente aan die ringskommissie deurgegee.  Indien 
hulle die proses goedkeur, word ’n beroepsbrief aan 
die kandidaat gestuur.  Hy het dan 14 dae om te besluit 
of hy die beroep aanvaar of nie. 
 
PE NOORD KERSPAKKIES 
Ons wil graag vir van ons kindertjies ’n pakkie gee vir 
Kersfees. 
Ons vra asseblief  enige gebruikte speelgoed wat 
rondlê, maar nog bruikbaar is.  
Baie dankie. 
Germa Marais 
 
NIE-BEDERFBARE PRODUKTE VIR KOSPAKKIES VIR 
MTR SMIT KINDEROORD VIR DESEMBER 
SKOOLVAKANSIE: 
Kospakkies word die dag voor Kersdag by 
geïdentifiseerde gesinne van kinders wat vir die 
vakansie na hul huise gaan, afgelewer.  Ons versoek u 
om nie-bederfbare produkte te skenk.  Indien daar 
persone is wat ‘n kontant bedrag wil gee, sal gevriesde 
hoenders aangekoop word en ook in hierdie kospakkie 
geplaas word.  Bydraes kan by die kerkkantoor gemaak 
word. 
 
PREKE OP CD 
Die preke van die klassieke diens word opgeneem en 
kan by die kerkkantoor bestel word teen R10 per cd. 
 

BERADING, GEBED OF BESOEK NODIG 
Neem asb vrymoedigheid en vul die groen kaart in die 
voorportaal in of skakel die kerkkantoor (041-3601484) 
ds MG van Rooyen (041-3600665, 0834137100) of 
Francois Maritz (0745592243). 
 
EERSTEJAARSKAMPE 2016 
Inligting oor eerstejaarskampe verskyn op die 
gemeente se facebook blad. 
 
TIENDEMAAND DANKOFFERS 
Die tiendemaand dankoffer beloop tans R154 336.00 
Baie dankie vir elkeen se dankbaarheidsbydrae.  Daar is 
begroot vir R200 000.00  U is welkom om steeds u 
spesiale tiendemaand dankoffer bydrae te maak. 
 
HUIS LOUISA MEYBURGH  
Die tehuis is asseblief op soek na enige wol, asook ‘n 
ou mat.  Kontakpersoon:  Ansie Vorster 082 336 7558. 
 
SEYISI GEMEENTE BASAAR 
Die Seyisi Gemeente hou op 5 Desember hulle bazaar 
en ondersteuning in die vorm van kleinkoekies en 
kolwyntjies sal vir hulle van groot waarde wees.  Enige 
bydraes kan by die kerkkantoor afgelaai word.  Vir 
meer navrae kontak Eric None. (082 047 5373/ 
ericnone6@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 Kerskonsert 
deur die 

Veremark-orrelvereniging 
Woensdag 9 Desember om 13:00 

In die Veremarksentrum 
Toegang is  R 40 vir volwassenes 
  R 30 vir pensionarisse 
  R 10 vir kinders 
Vir navrae, kontak Prof Troskie 
041 503 7854/082 726 9595 

Kersfees in September 
‘n Kersfees musical word vanaf  

9 tot 16 Desember  
by DF Malherbe skoolsaal aangebied. 

Vertonings is elke aand om 19:30, met ‘n 
middagvertoning op Sondag 13 Desember, 

om 14:00. 
Kaartjies is R80 per persoon en R40 vir 
skoliere en pensioenarisse en kan by 

Westway Kafee gekoop word. 
Vir meer inligting, kontak Roslynn van 
Jaarsveld by 082 783 4425 

mailto:ericnone6@gmail.com

