
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

SAKE VIR GEBED: 

Rooikop Kotze is beter, maar nog in Intensief.  Bid 
steeds vir haar. 
Pierre Rootman gaan vir ’n operasie. 
Harry Oberholzer sukkel baie met sy gesondheid. 
 
*Vandag is tienerdiens – Ons dank die Heer vir elke 
jongmens in die gemeente.  Ons bid vir elkeen se pad  
die vorentoe -  mag hul ervaar dat “die Naam van 
die Here ’n sterk vesting is.” (Spreuke 
18:10) 
 
*Verkiesing 
Ons loof die Here vir Sy goedheid en genade – so baie 
van ons gebede is beantwoord.  Bid steeds vir vrede. 
Ps 92:5(c) “ek wil juig oor wat U gedoen 
het.” 
 
*Vrouedag: 9 Augustus 
Mag elke vrou ’n fontein van God se liefde wees en in 
haar area van invloed dit uitleef.   
Spreuke 31:30(b) “as sy die Here dien, dan 
verdien ’n vrou om geprys te word.” 
 
*Ons bid vir Bangladsj:  Die Christen-minderheid in 
hierdie land is aan die toeneem.  Gelowiges staar egter 
meer en meer beperkings en uitdagings in die gesig.  
Die druk wat hulle ervaar, word nie deur die regering 
gedryf nie, maar deur radikale Islamitiese groepe, 
plaaslike gosdienstige leiers en hulle eie families. 
Bid dat hulle sterk sal staan in hulle geloof. 
 
DISSIPELSKAP RETREAT 
Die jaarlikse dissipelskap naweek vind plaas vanaf 
 19-21 Augustus 2016.  
Koste beloop R600 per persoon. 
Kontak asseblief die kerkkantoor teen nie later nie as 
10 Aug, indien jy belangstel om dit by te woon. 

 
 

 SONDAG 7 AUGUSTUS 2016 
09:00   Klasssieke diens in kerk en eietydse diens in 
               saal. 
               Geen kategese agv skole langnaweek. 
               Geen  kleuterkerk. 
               Geen hartklop. 
 
Dankoffer by die deure is vir Biblia Hawesending. 
Daar is kerkbodes by die deure beskikbaar. 
 
Geen teebeurt as gevolg van langnaweek. 
Teebeurt 14 Aug: Kappertjie Sel - Werner Strydom 

 

MAANDAG 8 AUGUSTUS 2016 
12:45    Gemeentebiduur in gebedskamer. 
19:00    Gemeentebediening diensterrein vergadering. 
 
DINSDAG 9 AUGUSTUS 2016  
19:00   Geen ICU.   
 

SONDAG 14 AUGUSTUS 2016 
09:00   Eietydse en klassieke eredienste in die saal en 
kerkgebou. 
 
SELGROEPE 
Selgroepe is lief vir God, mekaar en die wêreld.  
By ‘n selgroep kuier groeplede saam.  Ons deel lief en 
leed en bid vir mekaar.  Ons fokus op God in lofprysing en 
aanbidding en deur saam te gesels uit sy Woord.  
Selgroepe word aangemoedig om uit te reik en ‘n verskil 
te maak in die wêreld.  Ons praat van selgroepe omdat 
die ideaal is dat elke selgroep soos ‘n sel sal groei en 
vermenigvuldig. 
 

SELGROEPE 3DE KWARTAAL 
Ons tema vir preke en selgroepe vir hierdie kwartaal is: 
 Stories vir lewe. 
Ons gaan kyk na van Jesus se gelykenisse. Die NG 
Gemeente Witrivier stel die materiaal saam en dit 
word landwyd gebruik. Ons gaan gesels oor temas 
soos: Die Saaier se droom, Vaderliefde per Excellence, 
Moet nooit tou opgooi nie, Dis net skurke wat nie 
vergewe nie! Hoogmoed kom tot ’n val en Dissipelskap 
is nie so duur soos jy dink nie... dis duurder!   
Ons nooi veral persone wat nog nie in ’n selgroep is nie 
om net vir die kwartaal by ’n groep aan te sluit. 
Belangstellendes kan  na  die eredienste met Piet Crous 
(klassiek) of Willie Botha (eietyds) gesels.  Jul kan ook 
Willie Botha by sel: 0824472173 skakel.    
 
NUWE INTREKKERS 
Vul asseblief u naam en telefoon nommer in op die 
groen/geel kaartjie in voorportaal van kerk of saal. 
Indien van die huidige gemeentelede se adres, 
telefoonnommer of e-pos adres verander het, laat weet 
asseblief die kerkkantoor. 
 
 
 



LOUISA MEYBURGH 
Die volgende items word benodig: seep, haarsproei, 
skeermesse,prep, babapoeier, teelepels, 
papbakkies. 
Enige bydraes kan by die kerkkantoor ingehandig word. 
 

GRIEFSHARE: 'N PROSES VAN ROU NA DIE DOOD VAN 
‘N GELIEFDE 
Is jy dalk bewus van iemand wat onlangs ’n geliefde 
aan die dood afgestaan het, of is jy dalk self besig om 
deur ’n rouproses te gaan? Min weet en verstaan 
waardeur so ’n persoon werklik gaan. Die ervaring van 
dood laat mens dikwels magteloos en verward.   
GriefShare is ’n diepgrondige proses wat persone sal 
help om rou te verwerk en om weer mens te voel. Die 
program word oor ’n tydperk van 13 weke aangebied 
en ons begin DV Dinsdag, 16 Augustus om 18:30  by NG 
Gemeente PE Hoogland. Koste beloop R180 per 
persoon wat ’n deelnemersgids insluit.  Ons wil enige 
persoon wat al iemand aan die dood afgestaan het 
sterk aanmoedig om by hierdie program aan te sluit. 
Almal is baie baie welkom! 
Registreer asseblief deur vir Leandra by die 
kerkkantoor te skakel by 041 367 1485 of te 
e-pos na leandra@pehoogland.co.za. 
 
ViA VROUEKAMP  
Onthou om in te skryf vir die ViA vrouekamp van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Koste:  R500 (as jy op die kampterrein oornag) 
              R350 (as jy van privaatverblyf gebruik gaan maak) 
Deposito van R200 betaalbaar in die kerk se rekening 
voor die einde van Augustus. 
Verw: Kamp m en van en indien verdere inligting verlang 
word. 
 

PE NOORD 
Daar is ‘n groot behoefte aan enige warm klere, 
skoene, komberse ensovoorts by PE Noord gemeente. 
Enige skenkings kan by die kerkkantoor afgegee word. 
 
KOSPAKKIES BY KERK 
Ons kosspens is heeltemal leeg.  Daar is op die oomblik 
geen blikkieskos of enige ander houbare kos vir 
behoeftiges nie.   
Enige skenkings sal waardeer word en kan by die 
kerkkantoor afgelaai word. 
 
KOFFIE-BEDIENING 
Ons is op soek na persone wat kan help met die bedien 
van koffie Sondagoggende  voor die diens in die saal.   
Kontak  asb vir Eddie de Koning  by 076 590 7123. 
 
WEBBEDIENING: Opdatering van webwerf 
Fynkam asseblief die Diensterreine-bladsy op ons 
webwerf vir spelfoute, statistieke van die gemeente 
wat nie akkuraat is nie en foutiewe inligting by jou 
naam.  Stuur dit asseblief na 
kuberkamma@ngkraggakamma.co.za. 

Kleinskool Inisiatief:  Elizma Harmse en Retha Smit 
gaan op 3 September tandem vryval vir die “pret”, 
maar ook om geld in te samel vir Kleinkskool se 
opvoedkundige aksies.  As jy deel wil wees van hierdie 
projek deur saam uit die vliegtuig te spring of om net 
as borg op te tree, kontak asb vir Elizma by 
0839405617. 

 
KLEINSKOOL  INISIATIEF 

Op 20 Augustus hou Kleinskool Inisiatief PE sy eerste 
partytjie  kermis. Dit word op die perseel van St. Johns 
Anglican church In Walmer gehou. ‘n Verskeidenheid  
van stalletjies word deur verskillende individue en 
instansies geborg. 
Die tema is : “Partytjietyd. Wat kan jy by jou kind of 
selfs tiener se partytjies invoeg om dit uniek en prettig 
te maak. “ 
Indien daar iemand van Kraggakama is wat ‘n stalletjie 
by ons wil koop om hulle produk of aktiwiteit te 
adverteer, kan julle Margita Marx (0823374336) of ons 
sekretaresse Tersia Muston ( 0814715425) kontak.  
‘n Stalletjie kos R150.  Ons vra ook donasies en hande 
om ‘n pannekoek stalletjie en ‘n worsbroodjie stalletjie 
vir die oggend te organiseer. Donasies van lekkergoed 
en poedings sal baie bydra tot die feestelike stemming 
van die oggend.  
 
MTR SMIT – LENTETEE 3 SEPTEMBER 2016 
Lente-tee met Penny Coelen-Rey ten bate van MTR 
Smit kinderoord. 
Plek:    Kraggakamma kerksaal. 
Tyd:      09:30 vir 10:00.  
Koste:  R150 per persoon. 
Kaartjies  beskikbaar by Louisa van der Vyfer  
082 939 7331. 
 
LOUISA MEYBURGH BASAAR 
Die tehuis hou weer BASAAR. Daar sal weer 
pannekoeke, jaffels, poedings, gebak soos terte, koeke, 
worsrolle, hamburgers en naaldwerk te koop wees. 
Kom ondersteun asb die tehuis. Dis die laaste 
fondsinsameling vir die jaar. Enige bydraes is welkom 
en enige navrae kan aan Ansie Vorster (0413794169) of 
Marlene Postma (0413605343) gerig word.  
WANNEER: 3 September 2016 
TYD: 09:00 
PLEK: Assenburgstraat Kabegapark. 
 
FONDSINSAMELING;  NG KERK Jansenville 
Ds Ferdi Gouws het ons gevra om te help met hierdie 
insameling. Drie jagpakette vir een koedoe,  
of R1 500.00 kontant en  ‘n  vierde en vyfde prys van 
een karoolam of kontantprys van R750.00 is te wen. 
Kaartjies kos R100.00 elk en is by die kerkkantoor 
beskikbaar.  Indien u wil help om ‘n boekie met 10 
kaartjies te verkoop, kan u ook die kerkkantoor kontak. 

mailto:leandra@pehoogland.co.za

