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TEKS vir die WEEK 
1 PETRUS 1:3b & 4 : “Nou het ons ‘n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwerklike erfenis wat in 
die hemel ook vir julle in bewaring  gehou word.” 
 
SAKE vir GEBED. 

• Ons bid vir Goddelike ingryping om ‘n einde aan hierdie pandemie te bring.  Ons bid vir elke lid van ons 
gemeente wat Covid onder lede het en vra vir volkome genesing.  Bid ook vir familie en vriende wat hulp verleen. 
Ons bid vir alle mense wêreldwyd. 

• Prys die Here dat Hy die uitgeputte en oorwerkte mediese personeel steeds krag gee om voort te gaan met die 
groot liefdesroeping waaraan hulle gehoorsaam is. 

• Treë in vir die vroue en kinders wat genadeloos onder die euwel van geslagsgeweld ly. 

• Bid vir President Ramaphosa wat in hierdie  moeilike tyd die land regeer. Bid vir leiding van God. 

• Ons glo dat God reën sal stuur na die droogte geteisterde gebiede en ons opvangsgebied. Ons dank Hom vir elke 
druppel wat geval het. 

• Ons glo dat God intens teenwoordig is by ons bejaardes, eensames, verswaktes en almal waar ‘n geliefde oorlede 
is. Ons bid vir elkeen.  

• Bid vir hoop en uitkoms aan almal wat fisiese, geestelike, materiële of emosionele nood ervaar. 

• Meegevoel aan Trevor Herbst se vrou Helene en kinders met sy heengaan. 

• Meegevoel aan Elizabeth en kinders  met die heengaan van haar man, Rabie Scheepers. 

• Meegevoel aan Rhoda en kinders  met die heengaan van haar man, Johan Vermaak.  

• Bid vir ons gemeentelede wat sukkel met hul gesondheid, Freddie, Jeanette (in die hospitaal) en Johan Gerber, 
Pierre Rootman, Peter Crous en Willie Bezuidenhout. 

• Bid vir die matrieks wat nog eksamen skryf, dat hulle net hul beste sal lewer. 

• Ons bid vir elke gemeentelid. Jy is kosbaar vir Jesus en vir ons. Bly gesond. 
 

There4-bedieninge se gebedsversoek vir die week: 
Bid dat Christene, wat te midde van vervolging lewe, God-by -hulle (Immanuel) op 'n tasbare manier sal ervaar. 
In sommige lande eskaleer hulle uitdagings gedurende die Kerstyd. Bid vir volharding en dat hulle lig helder sal skyn, 
sodat die Vader verheerlik sal word. 
 
EREDIENSTE IN DIE KERKGEBOU  
Die hou van eredienste is onderhewig aan al die Covid regulasies. Maskers moet gedra en ‘n veilige afstand 
gehandhaaf word. Vir jou koors wat gemeet sal word en vir die saniteer van hande, het ons alles in plek. Onder die 
regulasies van vlak 1 mag die kerkgebou tot 50% van die kapasiteit gevul word per erediens.  Indien jy ’n erediens wil 
bywoon, kan jy die volgende skakel gebruik om die aanlyn vorm te voltooi.  https://forms.gle/p7mpVSBnHeYdRYuZ8. 
Ons versoek dat jy die vorm voor Vrydag 12:00 sal voltooi. Dit verseker jou van ‘n plek in die erediens. Indien jy die 
vorm nie betyds voltooi nie, is jy steeds welkom om die vorm later, selfs Sondagoggend by die kerkgebou,  te voltooi 
en die erediens by te woon.      
Ons versoek hoë risiko persone om nie die dienste in die kerkgebou by te woon nie. Indien jy enige griepsimtone 
toon, bly asb ter wille van jou eie en ander se veiligheid by die huis.  
 

Kontakpersone, indien u meer inligting nodig het oor een van die sake wat hier verskyn: 
U blokouderling of -diaken  
Niekie Oosthuizen: 082 561 8747; kerkkantoor@ngkraggakamma.co.za 
Dr Deon Els: 072 276 7555;  els_deon@yahoo.com 
Ds MG van Rooyen: 041-3600665; 083 413 7100; mgvanrooyen@telkomsa.net 

 

https://forms.gle/p7mpVSBnHeYdRYuZ8


PROGRAM VIR DIE WEEK: 
Sondag 6 Desember 
EREDIENS  
09:00  Erediens 
Vandag is die 2de Advent Sondag. 
Deurdankoffer gaan die week vir Huis Louisa Meyburg 
 
Die erediens word beskikbaar gestel op Kraggakamma gemeente se webblad, facebookblad en YouTube kanaal. Maak 
asb. seker jy “SUBSCRIBE” sodat jy niks sal mis nie. Inligting en skakels na boodskappe word ook op die webblad 
beskikbaar gestel.  
 
Maandag 7 Desember 
09:30 BIDUUR KKU 
12: 45 GEMEENTEBIDUUR 
Ons hou Maandae ‘n gebedsgeleentheid in die konsistorie.  Almal is welkom. 
 
Dinsdag 8 Desember  
Voedselhulp aan PE-Noord  
Ons ondersteun NG Kerk PE Noord in hul bediening om voedsel te voorsien aan 278 gesinne wat broodgebrek ly.  
Dankie vir almal wat reeds kos of kontant geskenk het.  Daar is al ‘n mooi klomp kos geskenk en teen Woensdag  
2 Desember is reeds R 159 073.76 inbetaal.  Ons wil PE Noord bly ondersteun.  Ons help 30 gesinne per week en het  
gehelp dat byna 1900 kospakkies reeds uitgedeel is.  Skenkings kan hierdie week op Dinsdag Piet en Sonja Spies  
(Cassiarylaan 82) afgelaai word. Skenkings kan ook erediens toe gebring word. U kan meer inligting op ons webblad 
kry.  Kontant donasies kan in ons kerk se bankrekening gemaak word. Merk dit asb. duidelik vir PE Noord. Vir meer 
inligting, kontak Sonja Spies by 084 516 4925.   
 
Die laaste kos vir die jaar word op 18/19 Desember 2020 uitgee en 14/15 Januarie 2021 word kospakkies weer 
versprei. PE Noord het ongeveer 30 gesinne wat hul steeds sal wil bystaan oor die Kerstyd en hul versoek ons om te 
help. Hul wil graag die gesinne help met 'n Kerspakkie vir Kersdag. As dit moontlik is wil hul graag vir hulle 'n 
kospakkie/Kerspakkie met 'n pakkie hoender, groente, rys en 'n blikkie vrugte gee. 
Daar is altesaam 18 van die 30 gesinne wat kinders het 
- 5 Seuns tussen die ouderdomme van 3-7 
- 2 Dogters tussen die ouderdom van 3-7 
- 4 Seuns tussen die ouderdom van 8-13 
- 2 Dogters tussen die ouderdom van 8-13 
- 5 Seuns tussen die ouderdom van 14-15 
Indien moontlik, wil hul ook vir die kinders iets spesiaals bysit vir Kersfees.  
 
Woensdag 9 Desember 
KERKKANTOOR 
Die kerkkantoor sal elke Woensdag van 08:00 tot 13:00 oop wees.  Maak ’n afspraak by Niekie indien jy kerkkantoor 
toe wil kom.  Geen persoon sal sonder ’n masker toegelaat word nie.  Volg asb die regulasies.  
 
EAT-A-LOT 
Ons wil ons dank uitspreek teenoor elkeen wat betrokke was met die voorbereiding en verkoop van die Eat-A-Lot 
etes.  Baie dankie ook vir elkeen wat die projek ondersteun het.  Ons is opgewonde om deel te wees van ‘n gemeente 
wat nuwe inisiatiewe uitdink en/of ondersteun. 
 
Eredienste gedurende Desember 
Sondag 13 Desember om 09:00 
Sondag 20 Desember om 09:00 
Vrydag 25 Desember om 09:00 (Kersdiens) 
Sondag 27 Desember om 09:00 
Donderdag 31 Desember om 18:30 (Oujaarsdiens) 
 
 
 
 



TIENDEMAAND DANKOFFER 
Ons Tiendemaand Dankoffer inkomste beloop reeds R 221 494. Ons staan in verwondering voor die Here en elkeen van 
sy kinders wat deur die jaar vir Kraggakamma Gemeente, ook finansiëel gedra het. En ons laat gehoorsaam, soos sy  
fontein, toe dat Sy seën  deur ons vloei na die wêreld. 
 
PREDIKANTE OP VERLOF 
Deon is op verlof tot 13 Desember. Indien jy in hierdie tyd ‘n dominee benodig, kontak asb met MG.  
MG is op verlof van 15 Desember tot 17 Januarie.  Indien jy in hierdie tyd ’n dominee benodig, kontak asb. met Deon. 
  
HUIS 8 VAN MTR SMIT KINDEROORD 
Huis 8 se dogters bedank elkeen vir elk bydrae wat reeds ontvang is.  Daar is nog die volgende behoeftes: 

• Stoof  (die huidige stoof se plate werk maar die oond is onherstelbaar) 

• Wasmasjien 
Indien jy kan help of ‘n bydrae wil lewer, kontak asb. vir Debah van Eeden (082 933 2443) of die kerkkantoor. 
 
DIE BYBEL 2020, ‘n DIREKTE VERTALING IS BESKIKBAAR 
Hierdie nuwe vertaling kan by die Bybelgenootskap van Suid Afrika aankoop word.  
 
VERJAARSDAE 
Ons wens die volgende lidmate geluk met hulle verjaarsdae: 

6 Desember Pieter De Wit, Marie Meyer, Dawie Nell, Ben Nothnagel en Leandi 
van Rhyneveld 

7 Desember Christian Snyman 
8 Desember Annelise de Vin, Lissie Gerber, Wiaan Hanekom, Doney Lamini, 

Johanna Olivier en Annalize Strydom 
9 Desember Dawie Hamilton, Keana Ludwig en Arno van Wyk 
10 Desember Annetjie du Preez, Maryke du Preez, Dalien Erasmus, Dawie Malan 

en Paul Roux 
11 Desember Nico Jooste, Cathma Marx, Judy Nienaber en Theresa Wolmarans 
12 Desember Jurie Botha, Marinda Cronjé en Liné Redpath 

 
DANKOFFER  
Die eerste 9 maande van ons nuwe finansiële jaar is verby en ons kon ons noodsaaklikste uitgawes betaal. Baie dankie 
vir elkeen se dankbaarheidsbydrae. Ons versoek u om steeds die Here met u finansiële offer van dankbaarheid te bly 
dien. Die dankoffers kan direk in die kerk se bankrekening of deur middel van Snapscan betaal word.   
 
Die kerk se bankbesonderhede is: 
NG Kraggakamma   
Absa Tjekrek 1400590091 
Takkode 632005 
 
 
NG KERK PE HEIDEVELD KERSMARK  
PE Heideveld hou Kersmark.  Alle protokolle sal gevolg word en geen wegneem etes sal bedien word nie.  
Datums en Tye is soos volg: 
Maandag 7 Desember tot Donderdag 10 Desember – 09:00 tot 12:00 
Vrydag 11 Desember – 09:00 tot 18:00 
Vir meer inligting kontak asb. Heideveld se kerkkantoor by 041-371 2435 

 

 

 

 



 

 

Ons wens al ons lidmate ’n Geseënde 

Christusfees en ’n Voorspoedige 2021  

toe. 

Vir diegene wat weggaan met  

vakansie, reis asseblief veilig. 

Ons as gemeente is opgewonde om  

2021 saam aan te pak en deel te wees 

van dit wat die Here vir ons beplan. 


