
  DIE KOMMUNIKAMMA 
Kommunikasie-blad van  

Kraggakamma NG Kerk 
 

Ons Missie: 

Om deur volle persoonlike oorgawe en geloofsuitlewing ‘n 

Geesvervulde Christus-gemeente te wees. 
 

Ons leuse: 

Op Pad vir Christus 
 
  

PERSOONLIK  

Stehanie Chambers van Kraggakamma Uitspanning 66, 

was in die hospitaal. 

Tannie Babs Vorster, Allandale Village 25, is oorlede na 

‘n stryd met kanker.  Haar vrede en getuienis was ‘n 

seën vir almal rondom haar.  Ons gebede is met oom 

Mauritz en die res van die familie.  Haar roudiens is 

voorlopig Woensdag 13 September om 14h00. 
 

ALIMENTASIE:  ‘n Groot woord vir “liefdesdiens” 

teenoor mede-gelowige broers en susters in ons 

gemeente se Christen familie.  Die ekonomie druk 

werklik en Kraggakamma het vanjaar meer as een gesin  

wat deur baie moeilike tye gaan.   Sal u asb die 

kerkantoor, die kerkraadsvoorsitter of die leraars 

kontak indien u ‘n mede-gelowige gesin wil bystaan in 

‘n tyd van nood. 
 

TEMA VIR EREDIENSTE, KLEINGROEPE EN 

PERSOONLIKE BYBELSTUDIE 

Elke Sondag se besprekingsvrae is op die afkondigings 

wat betrekking het op die preek en teksgedeelte vir 

bespreking deur kleingroepe.  Lidmate kan dit ook in 

hulle persoonlike stiltetyd gebruik.  Die volgende fase 

van ons visioneringsproses is om geloofsonderskeidend 

na te dink oor die identiteit en roeping van die 

gemeente.  Saam met elke week se besprekingsvrae vra 

ons die volgende kritiese vrae: 1. Oor ons identiteit (ID): 

Wie is ons?  Wie moet ons wees? 2. Oor ons roeping 

(R): Na wie toe stuur die Here ons? Hou asb rekord van 

elke week se besprekings, want ons gaan ‘n gemeente-

konferensie hou om te onderskei waar en hoe is God 

aan die werk en hoe moet ons daarby aansluit.  Dit gaan 

ons ook help om ‘n duidelike visie vir die gemeente te 

ontdek.  Kom ons gee die Here kans om deur sy Woord 

met ons te praat! 

Besprekingsvrae: Fil 3:12-21  

Hardloop vir die wenstreep. 

1. Ons is nie volmaak nie, maar wat moet elkeen 

se ingesteldheid wees volgens v12-15(ID) 

2. Waarvan moet Kraggakamma haarself losmaak, 

waarna moet ons strewe om ‘n fontein te 

wees? (ID) 

3. Wat is ons roeping volgens v20 

 

SONDAG 11 SEPTEMBER 
TEMA:  Fil 3:12-21  Hardloop vir die wenstreep. 

 

09:00   Formele diens gelei deur ds Veneto Keyter. 

09:00   Informele diens gelei deur prop Danie Matthee 

10:15   Junior kategese. 

10:30 Sonneblomsel nooi almal uit om na die 

oggenddiens die Wêreldbekerrugby op die “Big 

Screen” in die saal te kyk en saam ‘n vleisie te 

braai.  Die vure sal brand. 

17:30   Senior Kategese – 10.6a KLEINGROEPE 

Kruisiging (verskillende betekenisse van Jesus se 

kruisiging).  Die kruis kan vir verskillende mense 

in verskillende tye van hul lewe, verskillende 

betekenisse inhou. 

18:30   Aandbyeenkoms gelei deur dr Kobus Prinsloo. 

 

By die deure: 

+     Spesiale kollekte:  Christelike Lektuurfonds. 

 

Teebeurt vandag:   Zelda Bakkes Magrietjieselgroep.  

Volgende week:      Elna Thiart Bybelstudiegroep. 

_____________________________________________ 

WEEK SE PROGRAM  

MAANDAG 12 SEPTEMBER 

18:30 Sonneblomsel:  Jacqueline Whittle 

              083 422 9936. 

 

DINSDAG 13 SEPTEMBER 

14:00 Nuwe Bybelstudiegroep, kontak Kerkkantoor  

              as iemand belangstel. 

19:00 Huishulpwerkklas. 
 

WOENSDAG 14 SEPTEMBER 

Oggendbybelstudiegroepe vergader soos gereël. 

19:00 Leeubekkie-sel:  Elna Kotze 041 360 0327. 

 

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 

18:00 Tulpe-sel: Louise Nieuwoudt 082 295 9837. 

19:15 Roos-sel: Willie Botha 082 447 2173. 

19:15 Magrietjie-sel: Zelda Bakkes 083 950 6096. 

19:30 Dalia-sel: Linda le Roux 082 353 5038. 

19:30 Madeliefie-sel: Lorraine J v Rensburg 

076 907 7282. 

 

SONDAG 18 SEPTEMBER 

Slegs een baie besondere diens. ‘n Diens met ‘n verskil.  

Diens aan God deur musiek, stem en luister.  Mag Sy 

Naam geëer word!  Kom neem deel tot eer van God – 

Sy Naam moet “groot gemaak” word. 

10:15   Junior kategese. 

17:30   Senior Kategese 

 

SENIOR BURGERS 

DINDSDAG 27 SEPTEMBER 

Byeenkoms by Caritas Newton Park om 10:15vm  

Twakkies tree op.  Almal welkom 



Arbeidsbediening Oos-Kaap is ‘n organisasie wat 

werkers by hul werksplekke met geloofsake 

ondersteun.  By sommige werksplekke deur ‘n kort 

boodskappie te gee, by ander plekke deur beskikbaar te 

wees vir geestelike gesprekke, gebede en die uitdeel 

van bemoedigende pamflette.  Kraggakamma wil 

betrokke raak by hierdie bediening en wel onder andere 

by die Sunridge Village, by DV meer as een van die 

besighede.  Hierdie is die ideale bediening vir mense 

wat nie in die oggende voltyds werk nie.  Ons sal hierdie 

projek saam met Arbeidsbediening aanpak.  Hulle sal 

die opleiding en ondersteuning bied wat nodig is.  Dink 

asb solank daaroor.  Bid asb  daaroor en indien u 

belangstel, kontak asb vir Ds Keyter.  Kom ons wees ‘n 

Lig in ons gemeenskap 

 

RING VAN ALGOA se afgelope sitting: GEESTELIKE 

BROEDERSKAP – Die afgevaardigdes van Kraggakamma 

wens ons kon die ervaring beter aan u beskryf en 

deurgee.  Die getuienisse, die gebede, die groeiende 

visie van die vergestalting van die Koninkryk in 

Ringsverband, is maniere waarop die Heilige Gees die 

afgevaardigdes aangeraak het.  Getuienisse oor die 

wonderwerke in die armste gemeentes van die Ring, 

oor die groei in bedieninge waar die (nuwe) inwoners 

van gemeenskappe bereik word in ‘n nuwe idioom t.o.v. 

taal, musiek en aanbidding, het ons diep onder die 

indruk gebring van hoe God ‘n gemeente seën wat nie 

meer op hulleself kán vertrou nie, maar net op God 

móét steun in geloof.  Die Ringsgemeentes het ook 

besef dat die tendense van verarming, vermindering 

van lidmate, die veranderde demografie, besighede wat 

woonbuurte oorneem, toenemend na die Westelike 

voorstede versprei.  Nuut dink oor wat “Kerk-wees”, 

“Ring”, “Gemeente” en “Koninkryk van God” beteken, is 

dringend en noodsaaklik.  Daaroor het ons baie geleer 

by die gemeentes wat reeds baie swaar deur bg faktore 

getref is.  Die grootste les is: God is getrou – ons moet 

net gehoorsaam wees t.o.v. ons roeping as Lig vir die 

wêreld, sonder om ons eie definisies daaraan te 

koppel. 

 

NG GEMEENTE HUMANSDORP-OOS 

GEMEENTEKONFERENSIE  

SATERDAG 17 SEPTEMBER  

TYD: 08:30 – 12:30 

PLEK: NG Gemeente Humansdorp-Oos 

SPREKER:  Dr. Louis Kroon (M.B.B.Ch., M.Med. (Psig) 

TEMA: SLAAN STRESS VIR ‘N SES! 

Sessie 1: Jou brein: Wat ‘n rekenaar 

Sessie 2: Detox van die siel 

REGISTRASIE BEDRAG: R20 – sluit verversings in 

RSVP teen Maandag 12 September:Lawrette de Jager 

by 042-295 1242 of SMS naam en van na 076 971 0530 

 

 

 

 

 

RUGBY!!!!! 

 

1. Ons wil graag die volgende doelwitte bereik: 

Ons wil hê dat die gemeenskap die infrastruktuur 

(geboue) van die gemeente sien as die sentrum van die 

gemeenskap. Nie net die plek waar ons Sondag gaan 

om die erediens by te woon nie. Daarom wil ons graag 

meer sosiale aktiwiteite by die 'kerkgebou' aanbied. 

2. In lyn met die bg. punt wil ons ook die persepsie 

by ons kinders (en natuurlik ook die volwassenes) 

verander dat die 'kerkgeboue' 'n sosiale karakter ook 

het en dat dit lekker is om soontoe te gaan en dat 

hierdie positiewe gevoelens ook oorgedra word 

wanneer ons soontoe gaan vir die erediens op 'n 

Sondag.  

3. Dit is 'n getuienis/missionêre geleentheid. Ons 

word die geleentheid gebied om mense uit te nooi na 

die kerkgebou, maar eintlik na christene (die 

geloofsgemeenskap).  Hier kan hulle dan bande bou en 

‘n natuurlike uitvloeisel daarvan sal wees om in te 

skakel en dan ook deel te word van ons meer geestelike 

aktiwiteite. 

4. Laastens - want dit is die minste (binne die bestek 

van wat genoem is) - wil ons ook vir die 

geloofsgemeenskap 'n geleentheid skep om lekker saam 

te kuier. 

Die verloop van die oggend.  Ons gaan almal lekker 

saam die erediens vier.  Daarna gaan ons kuier in die 

maalruimte.  Teen die tyd wat die kategese klaar is (so 

teen 10:45) gaan ons oorskuif na die saal toe.  Dan word 

die wedstryd gebeeldsend op die grootskerm.  Ons gaan 

die stoele gebruik soos wat hulle in die saal is.  ‘n Vuur 

gaan aangesteek word en die res sal net na halftyd 

aangesteek word.  Dan is daar ‘n vuur vir 

starters/snacks en na die game is daar kole en elkeen 

kan sy vleisie wat hulle gebring het braai.  Daar sal 

roosters en toeknyproosters wees.  Dan kuier ons lekker 

verder saam.  Die laaste families wat oor is kan dan vir 

ons help om op te ruim, aangesien daar weer senior 

kategese die aand gaan wees asook die aanderediens 

wat gaan plaasvind. 
 

Wat jy moet saambring: 

• Snacks vir die game 

• Eie verversings 

• Bring jou eie slaai as jy wil 

• Natuurlik ‘n worsie en/of ‘n vleisie 

• Eie breekgoed en eetgerei 

• Bring ‘n sakkie/bondeltjie hout saam.  Wat oor is 

hou ons vir die volgende keer 
 

Jy moet dus jou eie piekniekmandjie pak en saambring 

erediens toe. 

Ons hoop julle is net so opgewonde soos ons en kan nie 

wag om Sondag saam met julle te kuier nie. 

- Sonneblommesel 

 


