
DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van NG Kerk Kraggakamma 

 

* 

SAKE VIR GEBED: 

 Alec  Lahoud is steeds in die hospitaal.            

 Liesl Strydom, Ernst Stapelberg en 
       Harry Oberholzer herstel na operasies. 
 

GEBED VIR PINKSTER: 
Ps 42:2:  “Soos ’n wildsbok smag na 
waterstrome, so smag ek na U o God.  Ek 
dors na God – na die lewende God.” 
 
Mag elkeen van ons daarna smag om opnuut 
gedurende Pinkster onsself oop te stel vir die Woord 
van God. 
*Ons bid vir die leraars vir seën van die Heilige Gees. 
Bid ook dat die gemeente byeenkomste getrou sal 
ondersteun en strome van lewende water uit ons sal 
stroom. 
 
*There4-Bedieninge:  Bemoedigingsreis na Irak. 
Ons dank die Heer dat Janine Coetzee en haar span 
veilig tuis is.  Hulle het baie vervolgde Christene in 
vlugtelingkampe gesien en bemoedig – werkswinkels 
met vroue gedoen – met kinders gewerk en vir die land 
gebid.  Dank God dat hul die Fontein van God se Liefde 
vir hierdie mense kan wees.  Hou aan bid vir die 
Vervolgde Kerk in Irak. 
*Dank Hom vir sy seën van die Mighty Men 
konferensie. 
 

PINKSTER 2016 
Maandag 9 Mei tot Donderdag 12 Mei daagliks om 
09:00 en 18:30. 
Dr Nic Grobler, passievolle beeldhouer en teoloog 
besoek ons gemeente tydens Pinkster. 
Tema van Pinksterrreeks: “Kyk Ek gaan iets nuuts 
doen.” 
Die dankoffer by die deure is vir die Bybelgenootskap. 
Van Maandagaand tot Donderdagaand  sal daar sop 
en brood in die maalruimte, voor die kombuis wees. 
Donasies gaan vir Getuienisaksie. 

    SONDAG 8 MEI 2016 
09:00 Slegs klassieke erediens. 
Kleuterkerk. 
Kategese. 
18:00  Hartklop. 
Kerkbodes is by die deure beskikbaar. 
Spesiale dankoffer:  Vir die volgende twee maande 
gaan die dankoffer by die deure vir diens van 
barmhartigheid. 
Vanoggend se dankoffer is vir die Pionierskool vir 
blindes. 
Teebeurt vandag:  Tulpe sel – Marlene Postma 
Teebeurt vlg week:  Vergeet my nie  sel - Lientjie Pagel 

 

 

 
MOEDERSDAG 

Ons wens alle moeders ’n geseënde Moedersdag toe. 
Ons bid dat jy vandag en vorentoe die seën van ons 
Heer en die vreugde van moeder wees sal geniet. 
 
*”Dit wat ma’s op die harte van hul kinders skryf, kan 
die ruwe hande van die wêreld nooit uitwis nie.” 
 
*”Die liefde van ’n ma is ’n ligbaken wat met geloof, 
waarheid en gebed skyn en waar kinders skuiling vind.” 
 
*’n Ma se liefde is die die een ding wat onveranderd 
bly in hierdie veranderende lewe.” 
 
*’n Ma se liefde is soos skottelggoed was – dit hou 
nooit op nie.” 
 

 
MAANDAG 9 MEI 2016 
12:45  Gebedsbyeenkoms in gebedskamer.   
            Almal welkom. 
 
DINSDAG 10 MEI 2016 
Geen ICU by Gazanialaan 15.  Almal woon saam die 
pinksterdienste by. 
 
SONDAG 15 MEI 2016 
Volgende Sondag is daar ‘n klassieke en eietydse diens. 
 
NUWE INTREKKERS 
Welkom in die gemeente.  Vul asb jul/jou 
besonderhede op die vorm in die voorportaal in en pos 
dit in die houtbussie.  
 
HUISBESOEK 
Indien u graag besoek van ‘n predikant wil ontvang, 
kontak asb die kerkkantoor, vul die kontakvorm in die 
voorportaal in, of skakel direk met die leraars. 
 
 



VOLWASSE BELYDENIS VAN GELOOF 
Indien daar volwassenes is wat graag belydenis van 
geloof wil aflê, kontak asseblief die kerkkantoor of Ds 
MG. 
 

KERMISLYSTE 
Die kermislyste is in die vakkies.  
Dienswerkers moet dit asb uitdeel.  Bid vir 
die kermis, maak ‘n bydrae en raak 
betrokke.  Soos wat ‘n mens nie ‘n kar kan 
stuur as dit nie beweeg nie, so kan die Here 
jou ook nie stuur as jy nie beweeg nie! 
 
KERMIS 16 JUNIE 2016 (Nog 6 weke) 
Ons vra asseblief u hulp met volgende saak: 
VLEISTAFEL 
Die vleistafel benodig 3 beeste, ‘n persi skaap en 
speserye vir die Kermis.  Hulle wil dit vroegtydig laat 
bewerk vir die nodige biltong, droëwors en vleis. 
Enige persoon wat dalk ‘n skenking wil of kan maak, 
kontak asb vir  Hendré Potgieter (083 459 2444). 
Hulle benodig ook vriesplek vir die finale produk tot en 
met die basaar.  
 Indien u vriesplek het, of selfs ‘n vrieskas wat hulle kan 
leen, kontak asb ook  Hendré. 
 
PRYSTREKKING BOEKIES EN KAARTJIES 
Elke  besoekpunt ontvang een boekie kaartjies. 
Help asseblief met die verkoop daarvan. 
Daar is ekstra boekies by die kerkkantoor beskikbaar 
indien iemand wil help met  verkoop van ekstra 
boekies. 
Christo van der Merwe (072  132  2851) het ook ekstra 
boekies en sal dit gaan afgee as mense nog soek. 
Inbetalings moet by die kerkkantoor gedoen word. 
 
KONTREITAFEL 
Die Kontreitafel  soek enige mooi lappies, kant, 
stopsels ens. 
Ons gaan ook Donderdae van 9-12 vm ‘n werkswinkel 
hê waar dames kan kom help met handwerk. 
Skakel Linda 041-360 4580 of 082 402 4396. 
 
AFTREDE VAN DS FERDI 
Ons het ‘n skrywe van ds Ferdi Gouws ontvang waarin 
hy versoek om aan die einde van Junie 2016 af te tree.  
Die kerkraad sal die amptelike proses verder hanteer.  
Ons het hom genooi om die nagmaal op Sondag 5 Junie 
te kom lei. 
 

Johan Harmse is op soek na die persoon wat vir hom 
slaapsakke vir #Imagine kamp geleen het.  Kontak 
hom  asb by  082 558 8107. 
 

 
 
 

NG KERK HEIDEVELD 
‘n Vakature  vir ‘n Administratiewe Beampte pos 
ontstaan in die kerkkantoor van Heideveld gemeente 
vanaf 1 Oktober 2016. 
Vir enige navrae rakende die pos, kontak Annette van 
der Merwe 041 -371 1042 of 084 549 2525. 
Sluitingsdatum: 16 Mei 2016. 
 
lOUISA MEYBURGH-TEE 21 MEI 2016 
Spesiale Tee/ Fondsinsameling ten bate van die Tehuis 
(Almal is welkom) 
Datum:  21 Mei 2016 
Tyd:  10:00 
Plek:  Elizabeth's Place 
Kunstenaar:  Sanger Koos van der Merwe 
Kaartjie:  R120 per persoon 
Vir enige belangstelling en ondersteuning, skakel asb 
vir Ansie Vorster (041 3792169) of Marlene Postma 
(041 3605243). 
 
BASAAR PE- NOORD  
Ons hou weer op 28 Mei 2016 basaar en vra  asseblief 
enige oortollige kombuisware, speelgoed, gordyne 
ensovoorts vir ons wit olifanttafel.  
Ons soek veral enige klere vir dogtertjies (alle 
ouderdomme) asook skoene vir mans, dames en 
kinders. 
 
AVONTUURWEEK 2016  4 – 8 Julie 2016  
Ons benodig dringend stasieleiers – as ons nie genoeg 
het nie, kan Avontuurweek nie voortgaan nie. Enige 
volwasse persoon/student – kom meld aan asseblief. 
Ons benodig ook die volgende: 
Spuitbottels (bv leë Mr Muscle-bottels) 
Leë HTH emmers (ons benodig so 3) 
Groot heel bokse – bv waarin yskaste kom. 
Leë A4 papierbokse – daardie een met die deksel.  
Eintlik enige bokse van daardie grootte. 
As iemand dalk weet waar ons styrofoam teen 
 ‘n redelike prys kan bekom, kontak ons 
kkavontuurweek@gmail.com /of 
Christel 072 600 6446 vir meer inligting. 
 
ViA VROUEKAMP 
Ons Vrouekamp word beplan vir die naweek van  
28 – 30 Oktober 2016 te Eersterivier kampterrein. 
Op die kampterrein is kamers met stapelbeddens wat 
gedeel kan word teen R85 per nag/per persoon.  Daar 
is egter ook privaatverblyf beskikbaar wat jy self kan 
reël.  Ons stel voor dat jy so gou as moontlik moet reël 
indien jy van die privaatverblyf wil gebruik maak. 
Indien jy deel van die kamp se beplanningskomitee wil 
wees, kontak vir Sonja (084 703 2992) of die 
kerkkantoor vir meer inligting. 
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