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Gebedsbediening

Preekboodskappe
Hoe kry ek weekliks die preek en hoe bly ek op datum met gemeentelike
aktiwiteite?

Daar word weekliks ‘n kort video van die preek op Facebook gesit.
Gaan “like” gerus ons Facebookblad om ons daar te volg.

Die volgende is beskikbaar op die Whatsapp-goep:

Die volledige preek word per pdf sowel as ‘n klankopname weekliks
deurgegee.

Die Boodskapper met die nuutste gemeente nuus EN met weeklikse
Bybelstudiestukkies is ook op pdf beskikbaar. Die besonderhede van
die bankrekening is ook hierop beskikbaar sodat jy jou weeklikse
dankoffer kan oor betaal.

Elke week neem Angelique voorsangliedere op met die nodige
woorde sodat ons lekker lofprysing by die huis kan doen. Gebruik dit
gerus op Sondagoggende voor die diens of wanneer julle
huisgodsdiens hou!
Neem asb kennis: Die WhatsApp-groep is geadminbeheerd. Stuur asb jou
naam en telefoonnommer aan 0768411568 as jy deel wil word, daar sal
‘n “link” vir jou aangestuur word. Om by die groep aan te sluit, “click” net
op die ”link”.
Stuur asb die preke aan vir die persone wie jy weet nie toegang tot die
internet het nie!

Verjaardae die week:
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Mnr

Eben

Snyman 072-868 4505

5/11

Me

Magda

Appelgryn 083-453 8995

5/11

Mnr

Ian

Viljoen

5/12

Carika

Fourie

5/12

Pieter

Liebenberg

Johan

Meyer

Jamie

Mostert 084-579 6123

5/13

Mnr

5/14

072-888 7457

082-884 0532

5/15

Me

Celeste

Brown

5/16

Mnr

Johann

Jordaan 082-460 0115











Bid teen die verspreiding van die Covid-19 virus. Bid vir die mense
wat dit onder lede het en waarmee dit nie goed gaan nie. Bid vir
die gevolge van die verlengde “lock down” op besighede, kerke,
gesinne, die ekonomie en die gesondheidstelsel. Bid ook vir die
regering en president wat in hierdie tyd belangrike besluite moet
neem. Bid dat hulle in afhandlikheid van God se leiding sal optree.
Bid dat ons as landsburgers sal saamstaan en mekaar ondersteun
sodat ons die las op mekaar kan ligter maak. Bid vir elkeen vir
wysheid, geduld en vrede. Bid vir ons gesondheidswerkers en die
mense wie hulleself moet blootstel sodat noodsaaklike dienste kan
aangaan. Bid vir die mense wat werk aan teenmiddels en
entstowwe wat die virus kan stuit. Bid vir die wat hulle werk
verloor het. Bid asb vir gelowiges se geestelike groei volgens
Kolosense 1:9-12. Bid vir die beskerming van alle gesondheids
werkers.
Dank God vir geestelike ontwaking wêreldwyd: Verkope van die
Bybel het met 44-60% gestyg tydens COVID-19 pandemie.
Bid Fanus Pienaar wat die week ‘n heupoperasie ondergaan het.
Bid ook vir al die ander ministers wat belangrike besluite moet
maak i.t.v ander regulasies wat uitgevaardig word.
Bid asb vir Mauritz Visagie wat in die hospitaal was (072-152 1224).
Bid vir Lindie Le Roux wat Chemo kry. (012 333 8373).
Bid asb vir Neels Bezuidenhout, Herman se oom.
Bid asb vir Natie du Plessis wat in die harthospitaal is.

Dra ons gemeente se finansies aan die Here op in hierdie tyd.
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou
gebedsversoek aan ds Grobler (076 841 1568).

Whatsapp-groepe
Kom ons hou kontak met mekaar! Sluit gerus aan by een van die
volgende groepe om in kontak te bly met almal & in die loep te
bly met gemeente aktiwiteite:
Pierneef Gemeente: Gemeentegroep waar preke gedeel word
Bybelstudie: Bybelstudie inligting en gesprekke

Ons Webwerf- Hou die spasie dop!
Ons loods binne die volgende twee weke ons nuwe webwerf. Ons besef dat
ons huidige blad nie foon-vriendelik is nie, en dat ons al hoe meer afhandlik is
om op soveel moontlik maniere toeganklikheid moet bied omdat ons mekaar
op die stadium min sien. Ons is opgewonde om met julle te deel dat ons
webwerf besig is om ‘n “make over” te kry sodat jy enige tyd op enige plek op
datum kan wees met ons kerk nuus!
So hou die spasie dop! Die webwerf se adres bly steeds dieselfde
(ngkpierneef.co.za), maar kry net ‘n ander gesig.
Gaan “like” ons Facebookblad!
“Pierneef Gemeente”

Bybelskool: Bybelskool inligting en gesprekke
Kleingroep: Kleingroep-Bybelstudie inligting vir 20s-40s
Vintage-Tusseninners: 40s+ kuiergroep
Belydenisklasgroep: Gr 10 &11 groep
Jeuggroep: Al die jeug in die gemeente is welkom om hiervan deel te
wees. Inligting en gesprekke word gedeel
Vrouediens: Al die vrouens van die gemeente is welkom. Inligting en
bemoediging onder mekaar
Motorwagte & Louis Botha kinderhuis groepe: Die groepe is
onderskeidelik vir ons projekte, indien jy betrokke wil raak in die tyd, sluit
grus aan

Indien jy op een of meer van die groepe gevoeg wil word, stuur
gerus jou naam en die groepnaam waarop jy wil wees aan
076 841 1568.

Omgeegroepe/Huisgodsdiens
Inleiding:
As dit kom by ons sonde, verlossing en dankbaarheid, is daar min Skrifgedeeltes wat dit so duidelik en treffend soos Efesiërs 2:1-10 beskryf. Hier
lees ons watter groot verandering God in ons lewens gebring het: Hy het ons wat geestelik dood was – verlore in ons sonde, sonder God en sonder
hoop – uit genade saam met Christus lewend gemaak.
Dele waaruit Efesiërs 2:1-10 bestaan:



Efesiërs 2:1-3 Ons was dood in ons oortredings en sonde.



Efesiërs 2:4-7 God het ons lewend gemaak saam met Christus.



Efesiërs 2:8-10 God se genade dryf ons tot goeie dade.

Lees: Bestudeer Efesiërs 2:1-10 en leer opnuut hoe ons uit genade en dankbaarheid moet leef omdat ons deur Christus lewend gemaak is.
Gesels saam oor die volgende:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Hoe beskryf vers 1 iemand wat nog nie deur Christus gered is nie?
Ons was heeltemal dood. As Efesiërs 2:1 sê dat ons dood was, beteken dit nie dat ons fisies dood was nie. Dit is veel erger: Ons was geestelik
dood. Dit beteken verlore, vervreem van God, sonder hoop en sonder God (Efesiërs 2:12). Sommige mense dink dat die sonde nie werklik so
groot invloed op ons gehad het nie; dat ons nie só sleg was nie. Dit is glad nie wat ons in Efesiërs 2:1 leer nie. Hier word ons lewe voor Christus
as dood beskryf. Nie siek of sleg of aan die slaap of kort-net-so-bietjie-hulp nie. Dood. Dit is die Bybel se beskrywing van die mens wat in sonde
geval het.
Wat beteken dit dat oortredings en sondes voorheen ons lewenswyse gekenmerk het?
Watter drie dinge beskryf vers 1 tot 3 waarin ons voorheen vasgevang is?
Jy het drie vyande: Die vyande van Efesiërs 2:1-3 herinner ons aan die bede “verlos ons van die Bose“. Die Heidelbergse Kategismus (Sondag
52) sê dat jy moet bid dat die Heilige Gees jou krag gee om teen jou doodsvyande te stry.
Wat moes God eintlik met ons gedoen het vanweë ons sonde?
Let op die woord waarmee vers 4 begin. Hoekom is hierdie een woord so ’n groot troos as jy verse 1 tot 3 in gedagte hou?
Hoe het God ons wat dood was vanweë ons sonde lewend gemaak?
God doen dit vir ons: Efesiërs 2:5-6 bevat drie aksies wat beskryf hoe God ons gered het:
God het ons saam met Christus lewend gemaak.
God het ons saam met Christus uit die dood opgewek.
God het ons saam met Christus ’n plek in die hemel gegee.
Dit beteken dat God ons verenig of saam met Christus bind. Hy maak ons een met Christus. Alles wat Hy vir ons doen, doen Hy deur Christus.
Die klem in vers 5 tot 6 val op dit wat God reeds gedoen het. Let op die verlede tyd. God het al hierdie dinge reeds vir gelowiges gedoen. As jy
glo kan jy weet dat God al hierdie dinge al klaar ook vir jou in Christus gedoen het!
God se asemrowende genade laat ons vra: Hoekom? Hoekom het God ons gered? Maak ’n lys van die verskillende woorde in vers 4 tot 7 wat
dit beskryf.
Hoe kry ons deel aan God se redding uit genade?
Lees vers 8 en 9. Redding is ’n gawe van God. Kan jy dit verdien, daarvoor vra of werk, of self dit kies? Mag jy trots wees op jou redding?

Doen:
Wat beteken barmhartigheid?
Hulp uit liefde en genade wat aan
iemand bewys word wat homself nie
kan help nie. Ander woorde wat
barmhartigheid verduidelik is
goedheid, guns, liefde en ontferming.

Wat beteken goeie dade?
Goeie dade is dit wat ’n gelowige uit
dankbaarheid doen om God te
verheerlik en bly te maak. God self leer
ons wat Hom bly maak in die Bybel. In
die tweede deel van Efesiërs brei Paulus
baie uit op die goeie werke wat ons
moet doen.

As gelowige moet jy opnuut besef dat jy dood
was in jou sonde en oortredings. Besef ook hoe
groot God se liefde en genade is: Hy het jou
saam met Christus lewend gemaak. Verheerlik
Hom die deur goeie werke te doen waarvoor
Hy jou geskep het.
Watter goeie werke gaan ons hierdie week
doen?

Bid saam:
Dank God vir sy onbeskryflike groot genade. Vra God om jou te help om al hoe meer uit sy genade te leef en dat jy tot sy eer sal lewe

Belydenisklas Bybelstudie
Die Belydenisklas moet asb onthou dat ons Dinsdag, 2 Mei ‘n Whatsapp-afspraak met mekaar het om Week 2 se Bybelstudie te bespreek. Hier is
Week 3 se Bybelstudie!

3. Anger Management
Inleiding:
Kyk hierdie uittreksel uit “Anger Management”
https://www.youtube.com/watch?v=jA_j1WNDd_Q
Wat was die keer wat jy die kwaadste was? Wat het gebeur? Hoe het jy jou kwaad gewys?
Teks:
Matteus 5:21-26 (Nuwe Lewende Vertaling)
21“Julle het gehoor dat vir ons voorouers gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie. As jy moord pleeg, sal jy voor die regbank
rekenskap moet gee.’ 22Maar Ek sê vir julle, elkeen wat vir sy medemens kwaad bly, sal al klaar voor die regbank moet
verantwoording doen. As jy vir iemand sê ‘jou gek’, sal jy jou voor die hoogste regbank moet verantwoord. En as jy vir iemand
sê ‘jou onnosel’, sal jy jou in die hel moet verantwoord.
23“As jy dus jou offer na die altaar toe bring en dit val jou daar by dat jou medemens ’n grief teen jou koester, 24los jou offer
net daar voor die altaar en gaan maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer.
25“Sorg dat jy baie gou op goeie voet met jou teenstander kom; anders gaan daardie persoon jou aan die regter oorhandig,
en die regter oorhandig jou aan die hofbeampte en jy word in die tronk gegooi.
26“Ek verseker jou, jy gaan beslis nie daar uitkom voordat jy elke sent afbetaal het nie.”
Joernaal: (Skryf elke week jou gedagtes rondom die teksgedeelte en vrae in ‘n boekie of papiere wat jy bêre sodat jy kan teruggaan om dit weer te
lees, dit kan ook handig wees om dit te hê wanneer die groep op Whatsapp die gedeelte bespreek).






Wat staan vir jou uit? Is daar iets wat jy dalk nie verstaan nie?
Jesus praat met mense in Galilea. Hy noem die voorbeeld van ’n offer in die tempel. Die tempel was min of meer drie dae se stap van Galilea
af. Jesus sê dan vir die mense: “As jy dus jou offer na die altaar toe bring en dit val jou daar by dat jou medemens ’n grief teen jou koester, los
jou offer (’n lewendige dier) net daar voor die altaar en gaan (stap drie dae terug Galilea toe) maak eers vrede met daardie persoon. Kom dan
(drie dae se stap) terug en bring jou offer.” Wat sou jy vir Jesus wou sê as jy daar by hom gesit het?
Hierdie gedeelte kom nadat Jesus vir die mense gesê het hulle moet sout (preserveer/ gee smaak/ ontsmet) en lig (gee rigting/ nooi uit/ wys
die pad na God) vir die wêreld wees. Hoe is mense wat die hele tyd kwaad is, nie sout en lig nie? Hoe is mense wat vrede maak sout en lig?
Dink gou bietjie oor tye wanneer jy kwaad is: Kwaad is gewoonlik die tweede emosie wat jy voel. Wat sit gewoonlik agter jou kwaad?

Die primêre emosies waaruit woede spruit is meestal:
1) Onvervulde verwagtinge (hartseer / teleurstelling / ongelukkigheid)
2) Vrees (angs / onsekerheid / gevoelens van onbekwaamheid)
En woede raak veral erg as hierdie twee primêre emosies gekombineer word.



Watter voorstelle maak Jesus om woede in die wêreld minder te maak?
Wat sê die teksgedeelte vir jou? Wat het vir jou uitgestaan? Wat is die boodskap wat Jesus vandag vir jou wil gee?

Prakties:
Wanneer jy hierdie week kwaad of geirriteerd raak, bly vir ‘n paar oomblike stil en haal diep asem, tel tot 10 voor jy reageer. Jy kan ook elke oggend
voor jy opstaan ‘n paar oomblikke stil word en vir so 30 sekondes net jou oë toe mak ek diep in en uit asem. Dit sal jou sommer lekker rustig maak voor
jou dag begin!
Terugvoer:
Hou ‘n tydjie Maandag/Dinsdag oop dat ons so deur die loop van die twee dae kan terugvoer gee vir mekaar!

Finansies Verslag April 2020

Gemeente was Geseënd met 'n baie goeie Basaar. Ons het fondse van R82,160 gegenereer. Ons het tydens Maart en April
reeds 'n afname gesien in inkomste hoofsaaklik as gevolg van verlies aan kollekte en huur inkomstes.
Die na-skool en ballet moet hier spesiale vermelding kry dat hulle in die moeilike tye nog steeds probeer om hulle huur te
betaal. Die uitgawes is ook minder weens die afname in aktiwiteite. Vir Maart en April het ons dus amper gelykgebreek.
Die huidige verwagting is dat die laaste kinders eers begin September teruggaan skool toe. Dit is die Kerkraad se aanname
dat ons ook dan eers weer kan begin met fisiese eredienste. Die begroting vir die res van die jaar is dienooreenkomstig
afwaarts aangepas.
Uitgawes wat direk verband hou met eredienste en aktiwiteite is verminder of heeltemal uitgehaal.
Die inkomstes is ook afwaarts aangepas.
Daar is ongelukkig sekere uitgawes wat nie aangepas kan word nie, soos versekering, ens.
Daar gaan gepoog word om sovêr moontlik salarisse te betaal, maar daar gaan wel aansoek gedoen word vir die UIF
uitbetaling.

NG Kerk Pierneef
KERKRAAD VERSLAG
Uiteensetting van fondse

Mar-2020

Apr-2020

Beweging

435 814

440 389

4 575

23 994

28 112

4 118

Vaste deposito

360 000

360 000

-

Liquidity fonds

51 820

52 277

457

29 687

-

(29 687)

ABSA
Lopende rekening

Kontant
Standard bank

128 849

195 545

66 696

Lopende rekening

22 926

88 920

65 994

Kapitale uitgawes

96 773

97 475

702

Fondsinsamelings

5 957

5 957

-

32dae Kennisgewing belegging

3 192

3 192

-

Vaste deposito (Mei 2019)
Gemeente fondse
Lopende fondse

-

-

-

R 594 350

R 635 934

R 41 584

137 577

178 459

40 882

Maart en April 2020
Begroting
JTD

Werklik
JTD

Verskil

Inkomstes

123 084

99 668

(23 416)

Uitgawes

(163 983)

(143 552)

20 431

(40 900)

(43 884)

(2 984)

81 884

83 318

1 434

1 884

1 159

80 000

82 160

2 160

39 434

R (1 550)

Bedryfssurplus/(Tekort)
Ander Inkomste
Rente Ontvang
Basaar

Totale Surplus/(Tekort)

R

40 984

R

(726)

Begroting - Mei tot Febr 2021
Inkomstes

506 042

Uitgawes

(678 976)

Bedryfssurplus/(Tekort)

(172 934)

Ander Inkomste

59 845

Rente Ontvang

27 645

Spesiale bydrae

32 200

Totale Surplus/(Tekort)

R (113 089)

Dankoffers in Afsondering
Baie dankie aan almal wat steeds getrou dankoffers en 10des in die kerk se rekening in betaal, dit help die gemeente om sy
dienswerk voort te sit. Alhoewel die uitgawes van die kerk in hierdie tyd dieselfde bly, verloor die kerk ook heelwat
inkomste i.t.v saalhuur/dankoffers ens. Dus wil ons die aanmoedig wat wel kan, om asb steeds in hierdie moeilike tyd per
eft die normale betalings te maak. Baie dankie ook vir die voortgaande vrygewige donasies wat aan Dorkas se kombuis
gemaak word, dit maak ‘n geweldige verskil in die lewens van baie gesinne!
Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA, Tjekrekening: 281590621, Takkode: 01-4845

Hier is oulike geskenkie-idees om vir die mammas te maak!
Hand-boodskappie
Trek jou hande af op ‘n stukkie karton en
knip dit uit. Plank die hande vas met ‘n zigzag gevoude stukkie karton. Skryf jou
moedersdag boodskappie daarop en versier!

Wolkaartjie
Benodighede:
Wol, karton, potlood en ‘n naald
Metode: Trek liggies ‘n hartjie op ‘n stukkie
karton. Begin op die ente en ryg die wol
oorkruid deur die karton.

Aan Stefanie McMenamin

Aan al die Moeders...

Ek is bevoorreg om in die inperkings tydperk
saam met my ma 'n huis te deel. Baie dankie
vir die wonderlike tye saam. En na die
moeilike tyd vroeër hierdie jaar vat ek ook
nie een dag as vanselfsprekend nie.

”Ma, ek skryf vir jou ‘n gedig

Aan al die ander mammas wat nie by hul
kinders kan wees nie en tantes wat soos
ma's is vir kinders, wil ek sê - Gelukkige
moedersdag. Hoop julle word bietjie bederf.
Groete
Francis McMenamin

sonder bywoorde

sonder fênsie leesekens
sonder woorde wat rym

net sommer
‘n kaalvoet gedig –
want jy maak my groot

Vir Carol v/d Westhuizen –
Jy is 'n moeder duisend en ek is bevoorreg
om jou as vrou te he Die kinders is sooo lief
vir jou en ek ook van Philip v/d Westhuizen

in jou krom klein handjies
jy beitel my met jou swart oë
en spits woorde

Aan mamma Bets:
Dankie vir alles wat mamma vir ons beteken,
doen en al die onvoorwaardelike liefde. Ons
is ongelooflik lief vir mamma.

jy draai jou leiklipkop
Mamma Zelde❤

jy lag en breek my tente op

Dankie vir die wonderlike en liefdevolle mens
wat mamma is . Dankie dat mamma altyd
daar is vir my in lekker en moeilike tye

maar jy offer my elke aand

Ek is so dankbaar dat die Here my geseën
het met so 'n amazing mamma 🌸✝❤
Oneindig baie lief vir mamma ❤

Liefde Martelize Snyman

vir jou Here God.
jou moesie-oor is my enigste telefoon
jou huis my enigste bybel
jou naam my breekwater teen die lewe

Angelique en Anja

Liefste Ma (Beth Malherbe)
Dankie vir die wonderlike Ma wat, Ma vir my
en soveel ander is. Ma is die beste in die
wêreld en ek sal Ma vir niks verruil nie.
Dankie vir al Ma se liefde, omgee en dat Ma
altyd daar is vir my deur goeie en slegte tye.
Ma is baie spesiaal en ek is baie lief vir Ma.
Liefde Annemari Malherbe

ek is so jammer ma
Cecile, jy is n ma en ouma duisend! Ons is
almal baie lief vir jou en ek is bevoorreg om
jou as my vrou te hê. Dankie vir baie
wonderlike jare. Henri.

dat ek nie is
wat ek graag vir jou wil wees nie.”
-Antjie Krog

Ma Mara, Dankie vir al Ma se liefde,
ondersteuning en omgee oor die baie jare.
Ma is n wonderlike ma, ouma en ouma
grootjie. Ons is bevoorreg om Ma by ons te
hê. Henri en Cecile, kinders en kleinkinders.

Geseënde moedersdag baie lief vir mamma
van Anndrea en Bea-ann (vir Veranell)

Ma Cathy, ons baie lief vir ma! Dankie vir die
wonderlike ma en ouma wat ma vir ons
almal is! Woorde kan nie beskryf hoeveel ma
vir ons beteken nie. Liefde Paullet

Aan ons kreatiewe 'ma' (tannie Natie):
Groot dankie vir jare se liefde, omgee,
geduld en harde werk vir ons groepie. Dat
ons soos kinders kan voel terwyl ons met ons
hande werk, gesellig kan saamwees en ons
lewens met mekaar deel.
Liefde, Martmarias

Ma Annelie
Happy mothers day mom! Mom you have
always inspired me to be a better person
through your selflessness and service .The
world is a better place because of you .Thank
you for looking after us so wel ,I know it is
not always easy ! we love you.
Van Sp en Kara-Mari

-

Christa Viljoen

Aan Rhona Greeff,
Baie baie dankie dat ma so sterk is en altyd
wys dat mens alles kan baasraak & oorwin.
Baie dankie vir alles!!! Baie liefde, Lint en
Pierre

Baie dankie aan al die spesiale
dames in ons lewens! Dankie vir
elke bydra, elke gebed, elke
boodskap en trooswoord. Elkeen
van julle word waardeer.xxx

‘n Gebed
Vir moeders en diegene wat
hulle liefhet …
Hemelse Vader, ons dank U vir
alle ma’s oral.
Ons sê dankie vir hulle liefde,
sorg, kommer en deernis. Ons bid
veral vir diegene wat in hul rolle
as moeders gesukkel het, waar die
pad nie maklik en gelyk is/was
nie.
Ons bid vir diegene wie se
moeders dalk op verskillende
maniere misluk het. Bring hoop in
hulle lewens, hetsy as moeders of
as kinders. Waar verhoudings
gespanne is, bid ons vir
versoening. Waar daar pyn is,
bring asb. die genesing van u
genade en barmhartigheid.
Vir diegene wat nie hul eie
kinders kan hê nie, vra ons dat U
hulle harte met u wonderlike
liefde sal vul. Seën hulle in hul
rol om ‘n ma of rolmodel vir
ander te wees.
Help ons om met meegevoel en
deernis te leef; om waar nodig
ons eie harte en hande van liefde
uit te strek na daardie moeders
wat U oor ons pad bring.
Ons bid dit deur Jesus Christus, u
Seun, onse Here, wat leef en
heers met U, ons liefdevolle en
versorgende God en die HeiligeGees,
een God, nou en vir altyd.
Amen.

Gelukige Moedersdag mag die Here
oumaryklik seen. Van Paul, Veranell. En
kleinkinders (vir ouma Cecilia)

Liewe ma en skoonma (Jeanne), baie dankie
vir als wat julle vir ons doen. Ons is
ongelooflik baie lief vir julle. Mag die Here
julle seën en gelukkige moedersdag. Liefde
Juanita du toit

Liefste Moeksie (Stoffie)
Spesiaal is nie n groot genoeg woord om
Moeks te beskryf nie. Ek dink nie daar
bestaan so woord nie. Moeks is n kombinasie
van juwiaal, uniek, liefdevol, briljant, anders
en getrou. As ons nou soos Antjie n brief
moes skryf oor hoe great Moeks is dan sal
daar nie plek wees vir enige iemand anders
se briewe nie. So ons hou dit maar kort en
kragtig, Ma het ons leer loop, skryf, dans,
sing (wel soortvan) om net n paar te noem,
maar belangrikste van al het Ma ons geleer
hoe om te lewe. Ons was geleer hoe om
onvoorwaardelik onsself te wees en om
nooit ons uniekheid weg te steek nie. Ma het
ons leer bid en deur Ma se aksies het ons
gesien wat dit beteken om n ware kind van
God te wees. Ma is ons voorbeeld, ons rots
en ons beste vriend (al is dit abnormaal),
sonder ma sou die lewe nie sin maak nie.
Gelukkige Moedersdag Moeksie.
Liefde Jannie en Annie

Advertensies

Vir plasing van advertensies kontak asb vir Steve (072-137 4407/012333 4273 of kantoor@ngkpierneef.co.za).
Kostes vir advertensies is R10.00 per plasing.

Saalhuur
Indien u of weet van iemand wat sou belangstel om die saal te huur, kontak gerus vir Steve (072-137 4407/012-333 4273 of
kantoor@ngkpierneef.co.za). Die kostes beloop R700.00 vir lidmate en nie-lidmate R1,200.00 per dag.

Gebed vir die nasies:

Dankoffers in Afsondering

COVID-19: Vlugtelingkampe reg oor Afrika, die Midde Ooste en
Asië is oorstroom met getraumatiseerde en ondervoede mense,
met gebrekkige toegang tot mediese sorg. Dit is die perfekte
teelaard vir die aansteeklike virus. Sosiale afsondering is
onmoontlik, seep en water om hande mee te vas is
skaars. Miljoene mense loop so die gevaar om COVID-19 op te
doen. Tog is die grootste gevaar om nie vir Jesus deur jou
leeftyd te vind nie. Die oes is werklik gereed. Bid dat die Woord
die kampe sal bereik en lewens in die kampe sal
verander. www.tr.im.wb14

Baie dankie aan almal wat steeds getrou dankoffers en 10des in
die kerk se rekening in betaal, dit help die gemeente om sy
dienswerk voort te sit. Alhoewel die uitgawes van die kerk in
hierdie tyd dieselfde bly, verloor die kerk ook heelwat inkomste
i.t.v saalhuur/dankoffers ens. Dus wil ons die aanmoedig wat wel
kan, om asb steeds in hierdie moeilike tyd per eft die normale
betalings te maak. Baie dankie ook vir die voortgaande vrygewige
donasies wat aan Dorkas se kombuis gemaak word, dit maak ‘n
geweldige verskil in die lewens van baie gesinne!
Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA,
Tjekrekening: 281590621, Takkode: 01-4845

Gemeente Verjaardagweek (27 Sept- 4 Okt)
Ons gemeente word 30 September 70 jaar oud! Ons wil graag die week van die verjaardag ‘n klomp lekker dinge saam doen om God se genade en
liefde vir ons te vier. Om dit werklik ‘n gemeentefees te maak, wil ons graag hoor HOE julle die verjaardag wil vier. Enige idees en voorstelle is
welkom.
Daar is ‘n hele week opsy gesit om lekker saam te kuier as gemeente. So laat julle gedagtes gaan rondom aktiwiteite/byeenkomste/optredes en
saamkuier geleenthede in hierdie tyd. Ons hou Woensdagaand (30 Sept) ‘n dankdiens en 4 Okt vier ons saam die nagmaal in die erediens. Verder
kan die week gevul word met ‘n gemeentekonsert, saam eet/braai/kuier, dalk ‘n potjiekos kompitisie en optredes van gaskunstenaars (dalk ook ‘n
fondsinsameling?)...
Sien uit om van julle te hoor!

Sluit aan by die Bybelstudie/Bybelskool
Die Bybelstudie/Bybelskool is besig met die Kleinprofeet Habakuk. Ons lees die boek oor ‘n tydperk van 3 weke. Indien jy deel wil wees van die
Whatsapp gespreksgroep, of net die kommentaar en uitdeelstuk van die boek wil ontvang om op jou eie te doen, laat weet gerus! Stuur ‘n
boodskap aan (076 841 1568).
Inleiding: Die profeet Habakuk, tydgenoot van Jeremia en Obadja, maar verder onbekend, worstel in die agste boek in die ry van Twaalf Kleiner Profete
met die vrae wat Nahum op die tafel sit. As God dan só streng en grusaaam kan oordeel oor die nasies, soos in die geval van Nineve, hoekom doen Hy
dit nie ook nou waar die onderdrukkende werklikheid van die Galdeërs (1:6) die Jode se voortbestaan bedreig nie? Hoe kan die Here hoegenaamd sê
dat hy nasies inspan – “Kyk, Ek gaan die Galdeërs laat optrek … (1:6) – terwyl hulle nie in Hom glo nie? Hoe kan die Here hulle toelaat om op
gewelddadige en bose maniere op te tree? En hoe lank sal die onreg en geweld selfs onder die Godsvolk die oorhand hê? Kortom, hoe lank kan God
nog toelaat dat onreg en boosheid gedy en regverdiges daaronder ly? Geregtigheid is immers ‘n grap in die land en die wêreld, soos Peterson in The
Message skryf (Justice is a Joke – opskrif vir hoofstuk een)...
Vir meer, kontak ons vir die notas!

