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Pinksterreeks 2020 (24 Mei- 31 Mei)
Die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinksterdag was nog altyd ’n baie
besondere tyd in die NG Kerk familie. Vir meer as 150 jaar al word die
tyd aan Pinksterbidure afgestaan, ’n gebruik wat reg deur die kerk
gehandhaaf word. Die fokus is op die werk van die Heilige Gees, die
nuwe lewe wat Hy bring, en die krag wat Hy gee sodat ons by God se
werk in die lewe kan aansluit.
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.
Dis asof die boek van Openbaring 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.
Hou gerus
die Whatsapp-groep en Facebookblad dop vir die Bybelstudies van
die Pinksterweek!

Ons hou Pinkster by die huis!
Volg hierdie skakels om ‘n oorsig te kry van die
Openbaringbrief:

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 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 Natie du Plessis wat in die harthospitaal was.
Bid asb Christene de la Rey wat die week’n operasie ondergaan
het.
Kom ons bid dat God ons harte sal voorberei vir herlewing
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:
https://www.facebook.com/NGKPierneef/videos/558419031768916/
5/24

Mej Clanisa Coetzee 083-779 9088

5/24

Mnr André Jacobs 072-845 4180

Gaan gerus na ons webwerf vir die daaglikse Bybelstudies vir
Pinkster en ook die daaglikse familie-uitdagings:

5/25

Mnr Dewald Fourie 083-229 5030

5/25

Mnr Henri Raubenheimer 076-578 5706

http://ngkpierneef.co.za/index.php/gebeure/

5/26

Mnr Derek De Wet 083-657 4924

5/26

Mev Eulali Jacobs 084-823 2138

5/29

Mnr Pieter Troskie 082-413 0878

5/29

Mnr Ronnie Wolhuter 082-873 1828

5/30

Me Renitia Rousseau

https://www.facebook.com/NGKPierneef/videos/1621663691338069/

http://ngkpierneef.co.za/index.php/pierneef-jonk/
Ons Webwerf- Hou die spasie dop!
Gaan kyk gerus na ons webwerf! Dit is splinternuut oorgedoen en is nou foonvriendelik 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 www.ngkpierneef.co.za

Gaan “like” ons Facebookblad!
“Pierneef Gemeente”

Omgeegroepe/Huisgodsdiens
Hier is ‘n paar van die week se Pinksteruitdagings vir omgeegroepe, individue/gesinne! Gaan loer op die webwerf vir
nog 4 uitdagings as julle kan sien!
Neem gerus fotos van julle “Doen” afdeling en sit dit op ons verskeie gemeentegroepe,dan moedig ons mekaar so aan
om elke dag die week Pinkster te vier!

Belydenisklas Bybelstudie
Die Belydenisklas moet asb onthou dat ons Dinsdae Whatsapp gesprekke het.
6. No worries
Inleiding
Neem ’n paar oomblikke. Raak stil en rustig. Haal diep asem en lees die volgende gebed:
Here, U sorg vir my soos ’n herder wat sy skape oppas; ek het niks meer nodig nie. U gee vir my die heel beste van alles: kos, veiligheid en vrede.
Omdat U by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat U my die lewe weer anders sien. U gee my die krag om elke dag reg te
lewe. Soos ’n goeie gids lei U my elke dag om volgens U wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so
donker word dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei
en beskerm. U laat my veilig voel. Soos ’n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor; hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë
toekyk. U behandel my soos ’n spesiale gas; ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my liefhê so lank as wat ek lewe; ek sal naby U lewe
tot ek die dag doodgaan. Amen. (Verwerk uit Psalm 23 – Die Boodskap vertaling)


Dink aan ’n keer wat jy baie, baie gestres was.



Het al die stres jou gehelp om ’n oplossing te kry vir die probleem?

Teks:
Matteus 6:25-34 (Bybel vir Almal)
25“Daarom sê Ek vir julle: Julle moenie bekommerd wees oor hoe julle sal lewe nie, oor wat julle sal eet en drink nie. En julle moenie bekommerd wees
oor julle liggaam nie, oor die klere wat julle moet aantrek nie. Die lewe is belangriker as kos en die liggaam is belangriker as klere. 26Kyk na die voëls.
Hulle saai nie, hulle sny nie koring af nie, hulle pluk nie vrugte nie en hulle maak nie kos bymekaar in 'n stoorkamer nie. Maar julle Vader in die hemel
gee elke dag vir hulle kos. En julle is baie belangriker as die voëls. 27Dit sal niks help as julle bekommerd is nie. Dit sal julle nie langer laat lewe nie, nie
een uur langer nie. 28En hoekom is julle bekommerd oor die klere wat julle moet aantrek? Kyk hoe groei die blomme in die veld. Hulle werk nie hard
nie en hulle maak nie klere nie. 29Maar Ek sê vir julle: Koning Salomo was ryk en hy het mooi aangetrek, maar sy klere was nie so mooi soos een van
hierdie blomme nie. 30God maak al die plante in die veld mooi, maar hulle lewe nie lank nie. Hulle groei vandag, en môre gooi iemand die plante in die
vuur. God sal julle baie mooier aantrek en Hy sal beter sorg vir julle as vir die plante, ook vir julle wat so min glo.31“Daarom moet julle nie bekommerd
wees nie. Julle moenie vra: ‘Wat moet ons eet?’ of ‘Wat moet ons drink?’ of ‘Wat moet ons aantrek?’ nie. 32Want al hierdie dinge is belangrik vir die
mense wat nie vir God ken nie. Julle Vader in die hemel weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33Nee, dit moet vir julle die belangrikste wees dat God
julle Koning is. Julle moet gehoorsaam wees aan Hom en doen wat Hy wil hê. Dan sal Hy al hierdie ander dinge ook vir julle gee. 34En julle moenie
vandag bekommerd wees oor wat môre sal gebeur nie. Môre sal sy eie probleme hê waaroor julle bekommerd sal wees. So sal elke dag sy eie probleme
hê.”
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).
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 so arm was, soos hierdie mense het jy nie kaste vol kos en klere gehad nie. Wat sou deur jou gedagtes gegaan het toe jy vir Jesus hoor?


Waaroor stres jy baie en hoekom?



Hoekom sê Jesus help dit nie om oor goed bekommerd te wees nie (v27)? Om die waarheid te sê, mense wat konstant onder hoë vlakke van
stres/kommer leef se kanse is groter om vroeër dood te gaan: People with mild distress were about 29% more likely to die of heart disease or
stroke than people who reported no distress. (https://www.webmd.com/mental-health/news/20120731/mild-anxiety-may-shorten-personslife)



As julle so na die teks kyk, hoekom dink julle sukkel mense met stres? Een groot aspek daarvan is dat mense nie vir God vertrou nie. Hulle glo
nie dat God vir hulle lief is en vir hulle wil sorg nie.



Watter oplossing gee Jesus vir stres?

Prakties: ‘n Brief vir God:
In Filippense 4:6-7 sê Paulus: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God
bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”Gebed is die manier
waarop God ons help om onsself leeg te maak, sodat God meer kan word en so koning in ons lewens kan wees. God vra nie dat ons ons begeertes (en
vrese) vermy of ignoreer nie, maar dat ons dit vir Hom sal sê en Hom daarmee sal vertrou en vir Hom sal kans gee om ons te leer om dit te hanteer.


Maak ‘n lys van alles waaroor jy dankbaar is teenoor God. (Dit help jou eintlik meer om te onthou dat daar oorgenoeg rede is om vir God te
vertrou.)



Maak ‘n lys van al jou begeertes (en vrese) en dra dit in gebed aan God op.



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

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

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

Advertensies

Vir plasing van advertensies kontak asb vir Steve (072-137 4407 of
012-333 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:

WhatsApp-groepe

Ramadaan: Gedurende hierdie tyd ervaar Christen werkers 'n toenemende
spirituele bekommernis onder Moslem-nasies. Bid dat God 'n 'kleed van
gebed' sal voorsien vir die dissipelmakers wat in hierdie duister gebiede
woon en die wat die risiko neem om Moslems in hierdie tye te bedien. Met
die dat moskees reg oor die wreld gesluit is as gevolg van COVID-19, gaan
Ramadaan vir baie Moslems vreemd voel - Bid dat hulle na die Ware God sal
soek en die "Man in Wit" in hul tyd van wanhoop sal vind. www.tr.im/wb19

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.

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

