Pierneef Gemeente

Kantoorure: Ma, Wo & Vr, 8:00 -12:00 Tel: 012 333 4273
Sel: 072 137 4407 Epos: kantoor@ngkpierneef.co.za
Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA,
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Die Boodskapper

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

Eredienste

EREDIENSTE:
Daar word weekliks eredienste op verskeie maniere en op verskeie
platforms vrygestel. ‘n Kort videopreek, ‘n volledige klankbaan van die
preek en ook die pdf-weergawe van die preek.
Die Boodskapper en saam-sing liedjies word ook weekliks aangestuur.
Die volgende opsies is beskikbaar:




Verdere reëlings rondom eredienste:
Ons wil graag ruimte maak vir gelowiges wat wil/kan aanbid by die
kerkgebou. Omdat ons die maatreëls verantwoordelik wil toepas,
gaan die erediens ‘n bietjie anders lyk as wat ons gewoond is.
Wat kan verwag word?

Facebook-blad – Pierneef Gemeente
Gemeente se webblad - http://ngkpierneef.co.za/
Gemeente Whatsapp – Kontak 076 841 1568 indien jy die erediens
weekliks per Whatsapp wil ontvang



Jy gaan jou plek moet bespreek. Daar mag slegs 50 mense
by ons byeenkoms wees, dus wanneer ons die predikant,
musiek en klankspan en ander personeel inreken, sal daar
slegs plek wees vir 40 besprekings.

Eredienste by die Kerk het 21 Junie weer hervat. Hou asb dop vir verdere
reëlings.


Besprekings kan gemaak word deur jou naam,
telefoonnommer en adres te stuur aan Steve Swart (072 137
4407), of deur hom telefonies te kontak. Die kerk moet
register hou van almal wat die diens bywoon, dit help ons
ook om julle beter te verwelkom by die kerk!

BELYDENISKLAS:
Weeklikse Bybelstudiestukkies word weekliks in die Boodskapper geplaas
en dit word per Whatsapp op Dinsdae/Woensdae bespreek.
JEUG:
Alle Jeug (Gr 0-12) wat nog nie op ons Jeug Whatsappgroep is nie, kontak
asb vir ons Jeugwerker (Sandra Berger: 061 930 6540). Daar word gereeld
uitdagings en interesante brokkies op die groep gedeel.



Besprekings kan van Sondag af gemaak word, en moet asb
gedoen word voor Dinsdag 12:00 sodat ons alles vroegtydig
in orde kan kry.


BYBELSTUDIE EN BYBELSKOOL:
Ons het die week begin met die Kleinprofeet: Haggai. Om deel te neem aan
die Bybelstudie/Bybelskool of die materiaal te ontvang, kontak gerus ds
Grobler.



By die deur sal jy verwelkom word deur iemand wat jou
koors neem en help om jou hande te reinig, jy sal ook die
register by die deur teken wat bevestig dat al jou
besonderhede reg is.



Koeverte en kollektebordjies sal by die deure beskikbaar
wees. Alle dankoffers moet asb in die koeverte gesit word
en kan in die kollektebordjie gegooi word op pad huis toe.



Terwyl bywoning aangemoedig word, moet gemeentes
toesien dat die nodige fisiese afstand tydens byeenkomste
gehandhaaf word.

DANKOFFERS:
Tydens hierdie tyd van isolasie wil ons jou vriendelik versoek om steeds jou
dankoffer getrou te gee.
Jy kan op die volgende manier bydra:
EFT (bankbesonderhede bo-aan bladsy, kalender of webwerf), of in ‘n
koevert wat gedurende die week by die kantoor afgelaai word.

Covid-19 Fonds
Met al die regulasies wat nagekom moet word voordat en sodat eredienste
weer mag hervat by die kerk, moet daar verskeie reinigingsmiddels en
toestelle aangekoop word. Oorweeg dit asb om ‘n donasie ten bate van
hierdie aankope te maak. Indien jy graag ‘n bedrag wil skenk, merk dit asb
duidelik in die transaksie as “Covid aankope”. Donasies kan in die kerk se
rekening inbetaal word. Byvoorbaat dankie vir die ondersteuning!

Gaan “like” ons Facebookblad!
“Pierneef Gemeente”

Almal wat kerk toe kom moet asb ‘n masker dra (ook
gedurende die erediens).



Indien jy enige onderliggende probleme met jou gesondheid
het of nie lekker voel nie, wil ons jou aanmoedig om eerder
tuis te bly.



Die preke sal steeds elektronies beskikbaar gemaak word vir
die wat nog nie gereed is om die fisiese dienste by te woon
nie.

Ons sien uit om almal weer gou te sien. Kom ons sien mooi om na
mekaar en hou aan om verantwoordelik op te tree.
Liefde en Groete: Die Kerkraad van Pierneef Gemeente

Verjaardae die week:
6/28
6/28
6/30
7/1
7/1
7/1
7/1
7/2
7/3
7/3
7/4

Me
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Mnr
Me
Me
Mej
Mnr

Gebedsbediening

Giona Oosthuyzen 083611 8514
Juan-Marques Warricker
Lourens Grobler 079-888 3368
Olof Erasmus 082-828 3891
Phillip Koekemoer 073-222 9875
Stiaan Lombaard 076-312 7559
Retief Van Niekerk 071-471 8935
Chantel Van Wyk
Tessa Liebenberg
Carla Reitz 082-490 3816
Henk Van der Merwe 071-569 0932

KOM ONS BID VIR:










Dorkas se Kombuis
Ons is weer aan die gang! Die matrieks is terug by die skool.
Daar is sover drie gesinne wat weekliks kospakkies ontvang.
Baie dankie vir julle hulp en bydraes! Dit word opreg
waardeer.












Gebed vir die nasies:
Dit is ballon seisoen: Elke jaar, gedurende die somer, lanseer "Voice of
the Martyrs" ongeveer 30 000 Nuwe Testamente met ballone uit Suid
Korea in Noord Korea in. Noord Korea is 'n land waar jy in 'n
konsentrasiekamp sterf as jy met 'n Bybel gevang word of gevang word
waar jy God aanbid. As gevolg van ooreenkomste tussen die twee lande,
het die polisie die lansering vanjaar gestop. Na 4 dae van volgehoue
gebed het die Suid-Koreaanse regering toestemming verleen dat dit mag
voortgaan. Bid dat die Skrif baie in hierdie geslote land sal
bereik. www.tr.im/wb24 & www.tr.im/wb24A

Persone wat deur die virus geïnfekteer is.
Families wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Persone wat in die voorste linie is om siek mense te
versorg.
Persone wat in die voorste linie is om die verspreiding
van die virus te beperk.
Die president en regeringsamptenare wat belangrike
besluite moet neem.
Persone wat noodsaaklike wetstoepassingsdienste
toepas het ons voortdurende gebede en ondersteuning
nodig om hul in staat te stel om hulle pligte effektief en
veilig uit te voer.
Kerke, kerkleiers en Gemeenteleiers wat moeilike
besluite moet neem.
Bid asb vir Mauritz Visagie en sy familie (072-152 1224).
Bid asb vir Christene de la Rey wat herstel van ‘n
operasie
Dra ons gemeente se finansies aan die Here in hierdie
tyd op.
Bid asb vir Andre du Plessis en hulle familie. Andre se
moeder is onlangs oorlede.
Bid asb vir Marita Moolman (haar moeder is Vrydag,
19/6 oorlede).
Bid asb vir Marissa van der Walt, sy was in ‘n erenstige
ongeluk.
Bid asb vir Amor de Waal, ‘n mediese personeellid wat
werk met talle Covid gevalle. Ook vir al die praktyke se
personeel in die land.
Bid asb vir Deon Kok wat in die hospitaal was die week.
Bid asb vir Philip van der Westhuizen (Jnr) wat sukkel
met ‘n oogprobleem.
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou
gebedsversoek aan
ds Grobler (076 841 1568).

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

Aangevuur deur Christus se kerk- waarvan ek ook deel is
Meditasie
Kry vir jou ’n plek waar jy kan fokus en nie gesteur sal word nie. As dit is om alleen in jou kamer te wees, of ’n boom te vind waar jy
veilig kan sit, doen dit nou. As julle in ’n groep is, vind ’n plek waar julle gefokus kan sit en saam gesels. Dink nou aan 5 mense wat jy
ken - beide mense van wie jy hou en van wie jy nie hou nie, en dink aan hulle aan die hand van hierdie vrae:


Hoekom is God lief vir hierdie persoon? Wil God hierdie persoon in sy kerk hê? Hoe wil God hierdie persoon in sy koninkryk
gebruik?
Oorgang gedagte
Hierdie mense, asook alle ander mense, is die onderwerp van vandag se gesprek. Dink vir ’n oomblik aan die metafoor van ’n skip.
Om van punt A tot by punt B te kom, is die leë dop van ’n skip nie genoeg nie, maar kort mense en gereedskap om te werk. Dit is
ook hoe ons aan die kerk kan dink. Ons mag dalk dink aan kerk as 9uur tot 10uur op ’n Sondagoggend, of as ’n gebou daar
anderkant, maar dit is net die leë dop. Wat ’n kerk maak, is die mense, en hierdie mense is die komponente en personeel op die
spreekwoordelike skip wat dit tot by die eindbestemming kry.
Lees : 1 Korintiërs 12:4, 14-15, en 29-13:3 en die gedagtes daaroor
In hierdie Teksgedeelte, is Paulus besig om die kerk in Korinte eintlik uit te skel. Wat daar gebeur het, onder vele andere, is dat
mense op mekaar neergekyk het omdat een meer “geestelik” as die ander was. Kom ons lees hoekom: 4Daar is 'n verskeidenheid
van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee;
Party mense het gedink hulle is beter as ander mense, maar Paulus het vir hulle gesê dat dit nie so werk nie, want alle gawes kom
van dieselfde Gees. Verder lees ons: 14Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. 15As die voet sou sê: “Omdat ek
nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” hou hy om dié rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. Dink weer
aan die metafoor van ’n skip: sonder die enjin, sal die eindbestemming nie gehaal word nie, asook sonder iemand wat brandstof
voorsien aan die enjin nie, of selfs die skip se kok nie. Niemand se gawes is beter as iemand anders s’n nie. Hy gaan verder: 29Is
almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? 30Het almal die genadegawes om
mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê?
Paulus noem die verskillende gawes op, maar hy sê hier hoe sekere gawes nie beter of belangriker as ander gawes is nie. Daar is een
Gees wat hierdie gawes gee, maar ons as mense is nie eenders nie, en moet ook nie eenders wees nie. Nee, ons is anders as
mekaar. Niemand is slegter of beter as mekaar nie, maar almal se gawes bou saam die kerk. So is alle gawes gelyk? Paulus gaan
voort en beskryf wel die beste gawe:
31

Lê julle toe op die beste genadegawes. 1Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar
ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. 2Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die
geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 3Al
deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit
my niks.
Paulus raai sy lesers aan om hul toe te lê op die beste genadegawe, en dit is die liefde. Liefde is die beste ding wat die Gees in ons
kan uitbring, en die enigste gawe wat ons moet najaag. God het eerste vir ons liefde gewys deur die kruisiging en opstanding van
Jesus Christus, en Hy roep ons as kerk om aan daardie liefde deel te neem.
God maak my deel van sy kerk deur my lief te hê, en op dieselfde manier, God vra my om ander dus ook lief te hê.
Hoe vuur die Gees my aan? Die Gees vuur my aan om ander mense lief te hê en om in liefdfe die koninkryk sigbaar te maak.
Saam dink vrae


Wat maak my deel van God se kerk?



Hoe kan ek as deel van God se kerk sy liefde gaan uitleef?
Ritueel
Dink weer aan die 5 mense aan wie jy gedink het aan die begin, en bid vir hulle elkeen deur gebruik te maak van die volgende
gebede: Here, leer my om hierdie persoon meer lief te hê. Here, wys my hoe om saam met hierdie persoon u liefde aan die wêreld
te gaan wys.

Belydenisklas Bybelstudie
3 Hoe lees onsdie Bybel?
Die Bybel is ‘n versameling van geskrifte wat in verskillende genres geskryf is. Die Psalms is byvoorbeeld poësie, terwyl die
Evangelies verhale is. Die verskillende boeke van die Bybel is ook dikwels samestellings van verskillende mondelingse
verhale wat oor tyd oorgelewer is. Die verhale van die Bybel was nie van die begin af vanaf Genesis tot Openbaring geskryf
nie, maar was eers later in hierdie volgorde gerangskik. Die verloop van geskiedenis, tyd sowel as die opennbaring van God
(soos die koms van Jesus en die Gees) het ‘n impak op die storielyn van die Bybel en daarom is die Bybel juis in hierdie
spesifieke volgorde gesit. Die Gees help ons om die Bybel (wat baie jare terug geskryf is) te lees, te verstaan en die
waarhede daarin in vandag se tyd en konteks toe te pas.
Luister: Lukas 2: 41-52: DIE KIND JESUS BY DIE TEMPEL
41

Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfees Jerusalem toe gegaan. 42Toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos
gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. 43En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die Kind Jesus
het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. 44Omdat hulle gedink het Hy is by die reisgeselskap, het hulle ‘n dag
lank gereis voordat hulle Hom onder die familie en bekendes begin soek het. 45Toe hulle Hom nie kry nie, het hulle omgedraai
na Jerusalem toe op soek na Hom. 46Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry waar Hy tussen die geleerdes sit en na
hulle luister en hulle uitvra. 47Almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. 48Toe sy ouers Hom sien,
was hulle verslae, en sy moeder sê vir Hom: “Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na
jou gesoek.” 49Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader
moet wees nie?”50Hulle het nie begryp wat Hy daarmee bedoel het nie. 51Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe
teruggegaan, en Hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 52En Jesus het
verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.
Kyk:


Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?



Hoe help dit jou om oor die tema te dink?



Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:


Wat verras jou in die verhaal?



Omkring die aksie woorde in verse 46- 50. Watter leidrade gee dit vir jou oor die manier waarop jy die Bybel kan
benader?



In die tempel sou hulle die geskrifte gelees het, na geleerdes geluister het, besprekings gehou het en mekaar vrae
gevra het. Watter rol speel ander mense in jou lewe om die Bybel te lees?



Jesus se ouers het nie alles verstaan nie. Hoekom is dit nie moontlik om alles in die Bybel te verstaan nie?



Die verhaal begin en eindig met ‘n reis. Hoe is reis ook ‘n goeie metafoor vir Bybel-lees?

Doen:


Raak deel van ‘n groep of vra ‘n vriend om saam met jou te reis deur ‘n Bybelboek.



Here, hieroor worstel ek…

Bid:

Tiener fokus:


Werk saam met iemand en kyk of julle die hoof gebeure van die storie van die Bybel in een bladsy kan beskryf. Kyk
nou na jou Bybel se inhoudsopgawe. Kan jy een woord langs elke Bybelboek skryf oor wat die hoof gebeurtenis of
tema in daardie boek is?



Kyk na ‘n komedie fliek of TV program asof dit ‘n tragiese drama is. Jy mag nie lag nie! Gesels met iemand oor
hoekom genres belangrik is as ons die Bybel lees.

Familie fokus:


Beeld die boeke van die Bybel met gekleurde blokkies, koppies of roomys stokkies uit. Jy sal goeie idees en
speletjies kry as jy “bible books” op pinterest.com soek.

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.

Agapanthus Guest House:
Oop vir noodsaaklike dienste!

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.

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.

HERWINNING
Mpact versamel nou slegs die volgende papier:

Wit papier wat in die drom gegooi kan word. Sodra ons die houer vir die kartonne gekry het kan ons
kartonne daarin gooi. Alle ander papiere soos gekleurde papier, tydskrifte, koerante, ens kan in een
van die sakke waarin die plasties is, gegooi word.

