
DIE KOMMUNIKAMMA 

 

SAKE VIR GEBED 
VOORBIDDING 
Bid dat die Here reën sal stuur waar dit nog droog is. 
Dank Hom vir goeie reën wat reeds geval het. 
Boots Nelmapius is in die hospitaal.  
Die hofsaak oor Godsdiensonderrig in skole van 15-17 
Mei. 
 

GEESTELIKE GROEI VIR DAMES 
Ons skop hierdie week af.  As Janine jou nog nie 
gekontak het nie, skakel haar by 071 364 6318.  Daar is 
2 groepe, nl. Groep 1 Dinsdagoggende tussen 09:00 en 
10:00 en Groepe 2 Woensdagaande tussen 19:00 en 
20:00.  Ons kom in die Gebedskamer bymekaar. 
 

7 WEKE IN GESPREK MET GOD 
Ons begin vandag met ’n 7 weke geloofsvorming proses 
in ons eredienste en in kleingroepe.  
Die tema van die 7 weke kom uit die “Ons Vader” gebed 
en help mense om te verdiep in hulle verhouding met 
God.   
Die temas wat ons gaan bespreek is: 
Week 1:  Sy Teenwoordigheid 
Week 2:  Heiligheid 
Week 3:  Sy wêreld 
Week 4:  Sy wil 
Week 5:  Behoeftes en begeertes 
Week 6:  Vergifnis 
Week 7:  Boosheid en Broosheid 
Indien jy nog nie deel is van ‘n kleingroep nie en vir 7 
weke deel wil word , of ’n kleingroep wil fasiliteer, 
kontak die kerkkantoor.   
 

DANKIE 
Die gemeente het vir Brendon Slabbert met  R23 400.00 
geborg om die Two Oceans ten bate van Oaud House te 
gaan hardloop. In totaal het hy R26 400.00 ingesamel. 
Daar is Donderdag twee bakkievragte se skenkings na 
PE-Noord geneem. Dankie vir elkeen se bydrae. 
DANKIE VAN NG KERK PE NOORD 
Liewe gemeente, baie dankie vir die klere, speelgoed en 
ander bydraes vir ons basaar op 3 Junie.  Spesiale 
dankie aan Pierre + Marie Rootman wat elke keer vir 
ons alles bring. 
Dankie ook vir julle gebede.  Groete in Christus 

SONDAG 7 MEI 2017 
09:00  Klassieke en eietydse diens 
Kleuterkerk in Voortrekkersaal 
10:15 Kategese 
Kerkbodes is in die voorportaal beskikbaar. 
 

Dankoffer by die deure: Marantha 
 

Teebeurt vandag:  Erica Keyser se Bybelstudiegroep 
Teebeurt volgende week:  Voetspore (Christelle 
Slabbert) en Tulpe (Marlene Postma) 
 

Stilword See-Stap 
Al die dames word uitgenooi na vanmiddag se Stilword 
See-Stap by Maitland-strand.  Ons vertrek om 14:30 van 
die kerk.  Bring jou sonhoed en waterbottel saam en 
kom raak saam stil langs die see. 
 

MAANDAG 8 MEI 
09:30  Biduur by Kraggakamma Uitspanning 
12:45-14:00  Gebedskild in gebedskamer.  
Alle bidders is welkom by hierdie geleentheid. Gelowige 
gebed verander die wêreld.  
19:00  Getuienisaksie vergadering   
 

DINSDAG 9 MEI 
09:00  Geestelike Groei in die Gebedskamer 
11:00  Diens by Stella Londt 
19:00  Leef@Kerk.   
 

WOENSDAG 10 MEI 
19:00  Geestelike Groei in die Gebedskamer 
 

VRYDAG 12 MEI 2017 
MANNE GEBEDSGELEENTHEID 
05:00 is daar ’n gebedsgeleentheid by Elandré Bosch, 
Lilylaan 68. Alle manne is welkom.  
  

VOLGENDE SONDAG, 14 MEI 2017 
09:00 Eietydse en Klassieke diens 
 

SONDAG 21 Mei 2017 
18:00 Praise&Worship geleentheid in die kerksaal. 
Almal welkom. 
 

FONTEINVRIENDE (jonk en oud is welkom) 
Op Vrydag 26 Mei om 9:30 in die kerksaal hou ons groot 
makietie, want dan besoek Johan van Rensburg en Rina 
Hugo ons.  Toegang is gratis, maar ‘n dankoffer ten bate 
van die Christelike Seemansorganisasie sal opgeneem 
word.Nooi jou vriende saam.  
 

KERMIS!!! 
Ons kermis vind plaas op Vrydag 16 Junie 2017. 

Uit dankbaarheid teenoor die Here, kom ons gooi 

almal ons gewig in.  

KERMISLYSTE BAIE BELANGRIK!!!!! 
Daar is kermislyste in die wyke se vakkies. Die 
dienswerkers moet asb kyk.   Let asb daarop dat 
die buitewyke se kermislyste 
per epos na hulle gestuur gaan word. 
 



Kontreitafel 
Die Kontreitafel is op soek na die volgende items: 

 Ou gebruikte kerse 

 Batting (watteersel) 

 Wol 

 Helpers / items vir die tafel 
Elke Dinsdag tussen 10 -11.30 is daar werksgroepies vir  
die Kontreitafel. 
Kom leer ‘n nuwe vaardigheid aan terwyl jy iets vir die 
tafel maak. 
Kontak Linda Rossouw by 082 402 4396/ 041- 360 4580. 
 

KERKRAADSLEDE EN DIENSWERKERS 
Op die spesiale kerkraadsvergadering van 29 Maart is 
Dossie Nortjé verkies as Diaken en Christo Nortjé, 
Cathrina Coetzee en Anlie Claasen verkies as 
dienswerkers 
KERKRAAD  EN DIENSWERKER VAKATURES 
Die gemeente het tans 4 ouderling, 1 diaken en 10 
dienswerker vakatures. Kontak die kerkkantoor indien 
die Here jou lei om hier te dien.  
 

NUWE INTREKKERS 
Baie welkom by ons.  Vul asb die groen vorm 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. 
 

OP ‘N KERKRAADSVERGADERING GEHOU OP 
WOENSDAG 29 MAART 2017 HET DIE KERKRAAD DIE 
VOLGENDE BESLUIT GENEEM: 
Die Here seën vir ons met wonderlike uitdagings en ons 
moet biddend sy oplossing soek.  
Belangrike uitgangspunte en inligting vir enige 
gesprekke en besluite oor die pad vorentoe vir 
Kraggakamma gemeente:  
 Die fokus van enige verandering of verskuiwing is 

meer effektiewe bediening tot geestelike verdieping 
van die hele gemeente.  

 Verskillende spiritualiteite moet beskerm word.  
 Die ideaal is dat die gemeente een boodskap van die 

Here op ‘n sondag hoor.  
 Die bywoning van die eietydse diens groei die 

afgelope 3 jaar met meer as 20% per jaar terwyl die 
klassieke diens stabiel bly. Die beter bywoning en 
beperkte plek in die saal beteken dat die eietydse 
diens besig is om vol te word. 

 

Die kerkgebou moet ingerig word om ook die eietydse 
diens te huisves. Verhoog, klank, plek vanwaar klank 
effektiewe beheer word, stoele, ligte ens moet aandag 
kry.  
 

Sodra die ruimte in die gebou gereed is vir die eietydse 
diens, gaan tandem dienste met dieselfde boodskap, 
wat herhaal word deur een dominee, in die kerkgebou 
gehou word.  
Voorlopig bly die 2 gelyktydige dienste soos tans 
funksioneer. 
 

‘n Jeugvriendelike lokaal is ook nodig. Daar word beplan 
om die konsistorie as multi-funksionele lokaal in te rig 
waar die jeug, maar ook ander groepe kan vergader.  
 

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. 
 

SnapScan 
Betaal jou dankoffer, maandelikse dankoffer of betaal 
jou kermisaankope deur middel van SnapScan. Dit is 
gratis, veilig en betroubaar. 
 

Met SnapScan het jy nou ’n maklike en veilige 
manier om jou dankoffer, maandelikse dankoffer, 
projekbydrae (bv. Kermis) of donasie te maak. 
 

Hoe gaan ek te werk om SnapScan te kan ge- 
bruik? 
1. Laai eers die GRATIS toepassing (app) af soos volg: 
Soek jou selfoon se App Store vir die SnapScan in-
ligting, of besoek bloot die tuisblad 

(www.GetSnapScan.co.za) vir skakels na die Apple 
iStore of Google Play platforms. 
2.  Maak die SnapScan toepassing (app) oop en klik op 

“scan”. 
Om te skandeer, hou bloot jou slimfoon se kamera oor 
die unieke Kraggakamma Gemeente SnapCode (’n QR-
kode, of vierkantige barcode) soos hieronder 
vertoon.  Kraggakamma sal jou outomaties vra jou om 
die bedrag te verskaf wat jy wil oorbetaal. 
3. Kies asb. ook die beskrywing van die inbetaling in 

die aangeduide plek, bv. dankoffer, maandelikse 
dankoffer of projekte. 

4. Jy verskaf dan jou unieke en veilige PIN om die 
transaksie te bevestig en te voltooi.  Die kerk sal 
dan via e-pos ’n kennisgewing ontvang dat die 
betaling gemaak is.   

5. Jou SnapScan betaling is gratis. 
As jy enigsins sukkel of enige vrae het, kontak die 
kerkkantoor, ons help jou graag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huis Louisa Meyburg 
Ons jaarlikse straatkollekte vir Huis Louisa Meyburg is 
op Saterdag 13 Mei en ons gemeente kollekteer by 
Sunridge Village se Spar.  Kom ondersteun ons asb. met 
hierdie fondsinsamlingsprojek.  Indien jy belangstel om 
te help, kontak Marlene Postma by 082 787 4030. 

http://www.getsnapscan.co.za/

