
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
1 Tes.5:11 “Praat mekaar moed in en 
versterk mekaar.” 
Johannes van der Merwe is in die hospitaal. 
Marie Greeff is in die hospitaal. 
’n Kleinniggie van Jean-Mari Oberholzer is met kanker 
gediagnoseer.  Sy ontvang chemo. 
Helen Marais se suster, Doreen is baie ernstig siek in 
die hospitaal in Kaapstad. 
 
*Ons loof en dank die Heer vir ’n baie geseënde 
kategesekamp verlede naweek.  Ons bid om die Heer 
se seën op die kategese.  Mag alle ouers opnuut hul 
verantwoordelikheid ten opsigte van christelike 
opvoeding tuis besef. 
 
*Kraggakamma is ’n groeiende gemeente.  Ons bid vir 
duidelike leiding en beplanning vir die toekoms en ook 
vir wysheid en insig.   
 
*Ons dank die Heer vir reën wat geval het.  Lae 
damvlakke  wek kommer – ons bid vir reên in die 
opvanggebiede. 
 
*Kleinskool Inisiatief:  Bid dringend vir iemand om die 
kinderbediening op ’n Vrydag by Margita Marx oor te 
neem.  Margita moet ’n operasie ondergaan. 
 
Reis na Egipte: 18-30 Januarie. 
*Gerrit en Janine Coetzee is deel van die span.  Ons 
dank ons Hemelse Vader vir ’n baie geseënde reis. 
*Bid vir elke verlorene in Eghipte en dat God juis die 
gelowiges in Egipte sal gebruik.  
*Bid vir die werk wat Veritas in Egipte en die Midde 
Ooste/Noord  Afrika streek doen. 
*Bid vir die personeel van Veritas:  
Gesinne/gesondheid/veiligheid/impak. 
 
*Vandag woon die span ’n erediens by in ’n 
evangelisiese kerk in Cairo.  Daarna vertrek hul terug 
na Suid-Afrika.  Die span sê dankie vir al die gebede en 
geskenke vanuit Kraggakamma.  Die gemeente was 
werklik ’n seën vir die gelowiges in Epite. 
“You are blessed to be a blessing.” 

SONDAG 29 JANUARIE 2017 
09:00   Eietydse en klassieke diens. 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15   Junior kategese (graad 0-7) open in die 
kerkgebou en senior kategese in die konsistorie 
voordat hulle na hul lokale toe verdeel. 
 
Dankoffer by die deure – Sinodaal: Getuienis 
 
Teebeurt vandag: Kappertjie sel 
Teebeurt 5 Februarie: Rose- en Papawer sel    

 

 
MAANDAG 30 JANUARIE 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer. Alle bidders 
is welkom. Gelowige gebed verander  die wêreld. 
18:00 Administrasie diensterrein vergader in die 
kerkgebou. 
 
DINSDAG 31 JANUARIE 
19:00  Leef@Kerk    
 
VOLGENDE SONDAG  5 FEBRUARIE   
09:00  Belydenisaflegging in die kerkgebou. 
Slegs een erediens. 
Daar sal geen kategese klasse op 5 Februarie  wees nie.  
Ons nooi al die graad 8-11’s uit om 08:30 in die 
voorportaal bymekaar te kom.  Ons sal as groot groep 
die diens bywoon as ondersteuning vir die graad 12 
groep. 
 
NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vormpie in die 
voorportaal in en plaas dit in die klein houtkissie by die 
vorms in die voorportaal.  Ons sal so gou as moontlik 
met u kontak maak. 
 
SELGROEPE 
Indien u by ‘n selgroep wil aansluit, kontak ds Deon Els 
by sel: 072 276 7555 of Willie Botha by sel: 082 447 
2173. 
 
NOODSPENS 
Ons noodspens is op die oomblik dolleeg en die 
behoefte aan nie-bederfbare kos is baie groot.  Ons 
ondervind weekliks versoeke vir kos.  Baie dankie aan 
almal wat gereeld bydra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konsepwetgewing getiteld Combating of 
Hate Crimes & Hate Speech Bill. 
Ek rig hierdie skrywe aan jou vir moontlike kommentaar op die voorgenome wetgewing. Die teikendatum vir reaksie is 
31 Januarie 2017. Indien jy wil reageer, heg ek dokumente aan wat as agtergrond kan dien. Dr Marelize Marais van 
UOVS het ‘n uitstekende dokument voorberei wat aangestuur sal word as die NG Kerk se amptelike kommentaar op dié 
konsepwetgewing. ’n Dokument wat deur die TKR, bestaande uit die NGK, NHKA en GEKA aangestuur sal word is by 
Kraggakamma se kerkkantoor beskikbaar. Die adres waarna kommentaar gestuur kan word is: The Deputy Minister of 
Justice John Jeffery, by die volgende eposadres: NiMaweni@justice.gov.za. Stuur dit ook aan hatecrimes@justice.gov.za. 
Dit wil voorkom asof die volgende punte belangrik is en kan in kommentaar aangespreek word: 
• Die tydlyn is onregverdig en onbillik 
• Vae formulering van sleutelkonsepte 
• Die konsepwetgewing is oorbodig en word reeds grondwetlik en in ander wetgewing       
   aangespreek 
• Vryheid van spraak kom in gedrang en sal oortreders kriminaliseer 
• Vryheid van godsdiens kom in gedrang en sal kerke se profetiese rol inperk. 
Ontvang van Gustav Claassen, algemene Sekretaris van die NG Kerk. 
 
EFFEKTIEWE JEUGBEDIENING  
Effektiewe jeugbediening volgens God se plan is huisgesentreerde jeugbediening met die ondersteuning van die 
erediens, kategese en jeugbyeenkomste.  
Die gemeente (en skool) se jeugbediening mag, kan en wil nie die rol van ouer/s oorneem nie. Ons ondersteun ouers en 
skep ’n ruimte waar ouers die geleentheid en selfvertroue kry om geloof aan hulle kinders oor te dra.    
 
--------------------------------- 
Moenie jou ontstel oor die dinge in die Bybel wat jy nie verstaan nie. Bekommer jou liewer oor die dinge wat jy wél 
verstaan, maar nie doen nie.  (Corrie ten Boom)   
 
VERVOER VAN SENIOR LIDMATE 
Indien daar persone is wat kan help met vervoer van senior lidmate na die kerkdienste op Sondae, kontak asb Sakkie 
Rossouw by sel 079 872 5920. 
 
VOORNEMENDE DAG-SELGROEP 
Pierre Rootman is in die proses om ‘n selgroep vir senior lidmate, wat in die dag bymekaar kom, saam te stel.  
Belangstellendes kan hom kontak vir meer inligting by sel 082 976 0848. 
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