
  

 

 

 

  

Pierneef Gemeente 

Die Boodskapper 

Kantoorure: Ma, Wo & Vr, 8:00-16:00 Tel: 012 333 4273 Sel: 

072 137 4407 Epos: kantoor@ngkpierneef.co.za 

Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA, 

Tjekrekening: 281590621, Takkode: 01-4845 

Leraar: Ds Paullet Grobler (076 841 1568) 

Gemeente-sekretaris: Steve Swart (072 137 4407) 

Jeugwerker: Sandra Berger (061 930 6540) 

 

 

Facebook: Pierneef Gemeente   Webwerf: www.ngkpierneef.co.za 

Gebedsbediening 

 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. 

 Bid vir Herman wat hierdie week ‘n operasie ondergaan het. 

 Bid Fanus Pienaar wat herstel van ‘n operasie. 

 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). 

 

Verjaardae die week: 

5/17 Mnr Gert Delport 083-449 7373 

5/17 Mnr Danie Du Plessis 083-676 0130 

5/18 Me Marjone Enslin 076-129 8080 

5/19 Mnr Marius Botha 082-564 2771 

5/19 Me Elana Sadie 082-568 0071 

5/20  Leathan Weideman 079-136 8220 

5/22 Mnr Shaun Murphy 082-927 3448 

5/22 Mej Nicolette Pretorius 072-807 8488 

5/23 Me Janetta Krynauw 083-291 1628 

 
Ons Webwerf- Hou die spasie dop! 

Gaan kyk gerus na ons webwerf! Dit is splinternuut oorgedoen en is nou foon-

vriendelik sodat jy enige tyd- enige plek in kontak met ons kan bly. Die 

videopreke, Boodskappers en Bybelstudies sal ook weekliks beskikbaar wees 

op die webwerf. Al die ander inligting van ons gemeente, projekte en 

verhurings en kontakbesonderhede is ook daarop, so doen gerus die moeite 

en gan loer op ngkpierneef.co.za 

 

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 

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 

gerus 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. 

  

Gaan “like” ons Facebookblad! 

“Pierneef Gemeente” 
 

Pinksterreeks 2020 (24 Mei- 31 Mei) 
Die Pinksterreeks vir 2020 is voorberei te midde van die ontstellende 
gebeure rondom die Koronavirus. Ons is almal skielik in groot 
onsekerheid gedompel; al waarvan ons skynbaar seker kan wees, is 

dat ons wêreld dramaties aan die verander is – en dalk ook permanent 
so! Wat dit alles vir ons inhou, weet ons nog nie. Maar ons besef 
skielik weer ons gedeelde broosheid en gedeelde mens-wees. Ons 
voel aan dat ook ons as Christen-gelowiges, saam met al die ander 
mense (en die natuur), onderwerp is aan die gebrokenheid en lyding 
van hierdie wêreld. Ons ontdek weer ons diepe afhanklikheid van God, 
ons Skepper. Juis in hierdie tyd van angs en onsekerheid bied die boek 
Openbaring egter egte en diepe troos. Dis asof die boek juis vir ŉ tyd 
soos hierdie geskryf is. Dit herinner ons aan ons Vader wat op die 
troon sit, aan Christus wat tussen die kandelare (gemeentes) beweeg 
en die Heilige Gees wat alles nuut maak. Dit teken beelde van die 
nuwe toekoms, van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom. God 

beloof dit. Daarom gee dit vaste hoop. En dit nooi ons uit – God maak 

nuwe deure vir ons oop – om met geloofsmoed en entoesiasme, as 
individue en gemeentes, meegeneem te word in God se sending na 
die wêreld. Die jaar se Pinksterreeks is gebasseer op Dr Coenie Burger 

se boek: Oop deure – wat Openbaring ons oor die kerk se lewe en 

roeping leer. 
Hou gerus die Whatsapp-groep en Facebookblad dop vir die 

Bybelstudies van die Pinksterweek! 
 

mailto:kantoor@ngkpierneef.co.za
http://www.ngkpierneef.co.za/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgeegroepe/Huisgodsdiens 

Tema: “Ons glo”. Hierdie week se Bybelstudie is geneem uit die Huisgeloof van die webwerf: “Dink Jeug” 

In kort: 

Ons glo baie goed – ons glo die aarde is rond, ons glo die gras is groen en die lug is blou. Tog is die stelling “ek glo” nie 

net algemene feite wat ons verklaar nie, maar ‘n manier om vir ander mense te sê wie ons is. Ons oortuigings is ook ons 

manier van sin maak van die lewe. Ons leef vanuit ons geloof, daarom moet ons belydenis (dit wat “ek glo”) en ons lewe 

ooreenstem. 

Vertel: 

Almal het Sunlight-seep en badkamers in hulle huis, maar as dit nie was vir William Lever, die stigter van Unilever, wat 

dinge verander het nie, sou ons vandag nog dalk nie badkamers in ons huise gehad het nie. William Lever was daarvan 

oortuig dat sy produk, Sunlight-seep, skoonmaak – daarom moet sy werknemers, hulle gesinne, en sy fabrieke daarvan 

getuig. William Lever het Port Sunlight vir sy werknemers laat bou – elkeen het ‘n huis gekry. In die voorportaal van elke 

huis was ‘n badkamer. Dit was die eerste keer dat badkamers binne in huise gebou is, sodat die werknemers hulself eers 

kan skoon maak, voordat hulle die res van die huis binne gaan. Hulle lewe is dus ‘n getuie van Sunlightseep. 

Luister: Jakobus 2:17-18 

Leef jou geloof 

17So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. 18Maar iemand 

kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat 

sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. 

Dink: 

• Wat beteken dit as ons sê: “Ek glo”? 

• Waarom sou jy sê noem Jakobus hier dat ons geloof deur ons dade uitgewys word? 

• Wat sou jy sê is die dade wat jy moet leef om jou oortuigings (jou “Ek glo”-belydenis) uit te leef? 

Bid: 

• Gee vir die wat wil geleentheid om te bid. As jy wil, praat met God oor jou geloof en jou lewe – vra vir God om jou te 

help om plekke in jou lewe te sien waar jy jou geloof kan uitleef. 

Doen: 

• Familie-fokus 

Kry ŉ papier waarop julle in groot letters skryf ONS GLO. Gee dan vir elkeen kans om iets op die papier te skryf oor God. 

Julle kan soveel dinge skryf as wat julle wil. En as julle klaar is, versier dit en plak dit op die yskas vir die week. 

Tiener-fokus: 

• Skryf jou eie “Ek glo” belydenis met ‘n vriend of vriendin by die skool te deel. 

Familie-fokus: 

• Maak ‘n plakker met die woorde “Ek glo” daarop. Plak dit op die Sunlight-seepbottel en ander seepbotteltjies in die 

huis, sodat dit julle aan julle belydenis kan herinner elke keer wanneer julle hande was. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belydenisklas Bybelstudie 

Die Belydenisklas moet asb onthou dat ons Dinsdae Whatsapp gesprekke het. 

4. Myne is myne 

 

Inleiding: 

Vandag se teks gaan oor vrygewigheid – om weg te gee en nie soveel as wat jy kan vir jouself te hou nie.  

Teks:  

Matteus 6:19-24 (Bybel vir Almal)  

19“Dit moenie vir julle belangrik wees om mooi en duur goed bymekaar te maak hier op die aarde nie. 
Motte vreet dit en dit roes, diewe breek in by huise en steel dit. 20Dit is beter om vir julle goed 
bymekaar te maak in die hemel en om daar ryk te wees by God. Daar kan motte dit nie vreet nie en dit 
kan nie roes nie, en diewe kan nie daar inbreek en dit steel nie. 21Die dinge wat in die hemel by God is, 
moet vir jou die belangrikste wees. Dan sal jy net dink aan God wat in die hemel is.”  

22“Jou oog wys hoe jy is. As jou oog reg kyk en jy sien wanneer mense swaarkry en jy help hulle, dan is 
jy vol lig. 23Maar as jou oog verkeerd kyk en jy sien wanneer mense swaarkry maar jy help hulle nie, 
dan is daar nie lig in jou nie. As daar nie lig in jou is nie, dan is dit baie donker rondom jou.”  

24“'n Mens kan nie vir twee persone werk nie, want hy sal niks hou van die een persoon nie en hy sal 
baie hou van die ander persoon, óf hy sal hard werk vir die een persoon en hy sal niks vir die ander 
persoon wil doen nie. Julle kan nie vir God dien en óók dink geld en baie ander dinge is so belangrik 
soos Hy 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 het jy nie verstaan nie of wat is vir jou vreemd van die teks?   

 Verduidelik: Jesus praat met mense in Galilea en hulle was oor die algemeen arm mense. Die Jode het geglo dat ’n 
geseënde lewe beteken dat jy baie geld en goed het. As jy arm was, het jy sonde in jou lewe gehad wat maak dat 
God jou nie seën nie. Wat sou deur jou gedagtes gegaan het toe jy vir Jesus hoor?  

 Wat dink julle bedoel Jesus daarmee dat motte en roes en inbrekers skatte verwoes?  

 Wat is jou skat - die ding wat vir jou die waardevolste is? Hoe laat dit jou voel dat dit eendag gaan breek of gesteel 
gaan word of nie meer gaan werk nie?  

 Hoekom dink julle sê Jesus: “Dit is beter om vir julle goed bymekaar te maak in die hemel en om daar ryk te wees by 
God.”  

 Watter voorstelle maak Jesus om “ryk” in die hemel te wees?  

  Wat sê die teksgedeelte vir jou? Wat het vir jou uitgestaan? Wat is die boodskap wat Jesus vandag vir jou wil 
gee?  

Prakties: 

Maak ‘n lysie van 5 waardevolle items (skatte) wat spesiaal is vir jou, maak nog ‘n lysie van 5 skatte wat ‘n mens in die 
hemel kan versamel. Deel dit dinsdag met die groep. 

Terugvoer: 

Hou ‘n tydjie Maandag/Dinsdag oop dat ons so deur die loop van die twee dae kan terugvoer gee vir mekaar! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 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 naskool 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. 
 

Finansies Verslag April 2020 

NG Kerk Pierneef 
   

KERKRAAD VERSLAG 
   

    
Uiteensetting van fondse Mar-2020 Apr-2020  Beweging  

ABSA         435 814        440 389            4 575  

Lopende rekening           23 994           28 112            4 118  

Vaste deposito         360 000        360 000                      -  

Liquidity fonds           51 820           52 277                457  

Kontant           29 687                       -        (29 687) 

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  R    594 350   R  635 934   R    41 584  

    
Lopende fondse         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  

 
      

Bedryfssurplus/(Tekort)         (40 900)        (43 884)         (2 984) 

Ander Inkomste 
          81 884           83 318            1 434  

Rente Ontvang              1 884             1 159              (726) 

Basaar           80 000           82 160            2 160  

 
      

    Totale Surplus/(Tekort)  R      40 984   R     39 434   R    (1 550) 

    
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 

 



 

 

 

 

Gemeente Verjaardagweek (27 Sept- 4 Okt) 

Ons gemeente word op 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir plasing van advertensies kontak asb vir Steve (072-137 4407/012-

333 4273 of kantoor@ngkpierneef.co.za). 

Kostes vir advertensies is R10.00 per plasing. 

 

Advertensies 

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: 

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 

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 

 
 

   

Sinode-nuus 

Kyk gerus hier! Ons gemeente deel ons storie van hoop: http://noordsin.ngkerk.net/verhale-van-hoop/ 

https://tiny.us11.list-manage.com/track/click?u=58a71b6f9ae11c8f4c40e785d&id=666d2b3ff0&e=4676f5c73d
http://noordsin.ngkerk.net/verhale-van-hoop/

