Pierneef Gemeente

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)

Die Boodskapper

Gemeente-sekretaris: Steve Swart (072 137 4407)
Jeugwerker: Sandra Berger (061 930 6540)

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

Gebedsbediening

EREDIENSTE:
Daar word weeklikse eredienste vrygestel op verskeie maniere en op
verskeie platforms. ‘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.






Dit volgende opsies is beskikbaar:




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

Eredienste by die Kerk hervat weer 21 Junie. Lees gerus die volle
kennisgewing hier onder. En hou asb dop vir verdere reëlings.






BELYDENISKLAS:
Weeklikse Bybelstudiestukkies word weekliks geplaas in die Boodskapper
en dit word per Whatsapp bespreek op Dinsdae/Woensdae.





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 gedeel op die groep.



KOM ONS BID VIR:
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
Navorsers wat ‘n kuur en entstof ontwikkel vir die bevegting
van die virus
Die land en sy mense wat op ekonomiese en maatskaplike
gebied oor ‘n wye front uitgedaag word
Kerke, kerkleiers en Gemeenteleiers wat moeilike besluite
moet neem.
Bid asb vir Mauritz Visagie en sy familie (072-152 1224).
Bid asb Christene de la Rey wat herstel van ‘n operasie
Dra ons gemeente se finansies aan die Here op in hierdie
tyd.
Bid asb vir Andre du Plessis en hulle familie. Andre se
moeder is die week oorlede.
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou
gebedsversoek aan ds Grobler (076 841 1568).

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

Verjaardae die week:
6/8
6/9
6/9
6/9
6/12
6/12
6/13

Me
Mnr
Mev
Mej
Mnr
Me

Karen
Jannie
Annika
Issie
Charene
Divan
Alta

Landsberg
Goosen
Schulze
Theunissen
Agenbach
Greyvenstein
Van Der Westhuizen

082-889 0969
071-519 9100
082-493 9549
082-322 0720
082-834 9971
084-806 5440
084-952 1104

Biddag vir Ekologie

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele
aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas
het!-Psalm 8
Alan Paton, die gevierde skrywer en filosoof, het gesê: “Die grond is
heilig. Dit kom immers van die Skepper self. Onderhou dit. Beskerm
dit. Sorg daarvoor, want dit onderhou die mens, beskerm die mens,
sorg vir die mens. Vernietig die grond, en jy vernietig die mens.”Dié
aanhaling en talle gedeeltes in die Bybel maak dit duidelik dat die
welsyn van die skepping en die welsyn van die mensdom onskeibaar
is. Hoe mense leef, het ŉ direkte impak op die skepping en wat met
die skepping gebeur. Om hieroor na te dink word die eerste Sondag in
Junie elke jaar as Biddag vir die Ekologie ingeruim.

Reëlings rondom die heropening van eredienste by die kerk:
Goeie dag Pierneef gemeente!
In die storms van grendeltyd het die Here ons gedra en trou bewaar, en ons weet ook dat die Vader elke tree met ons sal wees in die tyd wat kom. Die
Bybel verseker ons dat daar niks is wat ons van Sy liefde kan skei nie.
Ons glo almal is bewus van die afkondigings deur die president gemaak rakende plekke van aanbidding wat weer hul deure mag open. Daar is
praktiese maatreëls hieraan verbonde wat streng nagevolg moet word:


Kerkgeboue moet voorberei word. Voordat kerke en geboue oopgemaak word vir eredienste, moet elke gemeente/plaaslike kerk
voorbereid wees. Elke gemeente moet ’n taakspan hê bestaande uit persone met vaardighede en kennis van die bepaalde riglyne.
Terwyl bywoning aangemoedig word, moet gemeentes toesien dat die nodige fisiese afstand tydens byeenkomste gehandhaaf word.
’n Register van bywoning van elke byeenkoms moet bygehou word.
Skoonmaakmiddels moet beskikbaar wees vir alle geboue voor en na dienste om fasiliteite deeglik te steriliseer vir ’n volgende byeenkoms.
Vloere, banke en stoele moet voor en na byeenkomste afgevee word.
Toilette moet higiënies gehou word: verseker voldoende beskikbaarheid van alkoholgebaseerde handreinigers. Seep, water en
papierhanddoeke moet voorsien word. Lopende water en handewas met vloeibare seep moet moontlik wees. Papierhanddoeke moet
weggegooi word in ’n bak met ’n deksel. As daar ’n tweede of selfs derde diens volg, is alle voorsorgmaatreëls wat vir die voorbereiding op
die eerste diens gevolg word, van toepassing
Ingange: Geen gegroet by die deur nie - getalle sal bepaal word deur fisiese afstandsvereistes volgens die regulasies. Elke persoon se
temperatuur sal geneem word en diegene met ’n lesing van 38 grade Celsius en hoër, sal gevra word om terug te keer huis toe. Voorsiening
van alkohol-gebaseerde handreinigers by die ingang. Persone by ingangsportaal sal verantwoordelikheid neem om handreinigers op elkeen
te spuit.
Kontaktyd: Verminder die tydsduur van eredienste tot een uur. Laat minstens 30 minute toe voor die volgende diens.
Insameling van dankoffers: Insameling sal geskied deur toe koeverte wat by die deure in houers geplaas word. Insameling moet geskied
wanneer mense uit die kerkgebou beweeg, terwyl fisiese afstand gehou word.
Daar mag nie gesing word nie: infeksie is ’n groter moontlikheid as daar gesing word. Instrumentale musiek of solosang kan die tydgleuwe
vul waar lofsange gewoonlik gesing word. Geen gesangboeke en Bybels in die banke nie, alle inligting moet elektronies in die erediens
deurgegee word.
Daar mag geen samedromming binne en buite die kerk wees nie. Mense wat dienste bywoon, mag nie in groepe stap nie.
Sondagskool word tot verdere kennisgewing opgeskort















Die idee hiermee is duidelik; dat ons sover moontlik sosiale interaksie moet probeer vermy om die verspreiding van die virus te beperk. Pierneef
Gemeente respekteer die reëlings soos deur die Staatspresident aangekondig. Romeine 13:10 herinner ons ook dat die liefde die naaste geen kwaad
aandoen nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Hierdie liefde vra dat ons mense se blootstelling aan die virus so goed as moontlik
sal probeer beperk, veral diegene wat minder weerbaar is.
In die lig hiervan het die Kerkraad op hul vergadering 1 Junie 2020 die proses van heropening van die kerk vir Eredienste bespreek en soos volg
besluit:









Om alle protokolle soos deur die staat versoek en hier bo beskryf eers in plek te kry voordat met eredienste in die kerk begin word. Ons beplan
om 21 Junie 2020 eredienste in die gebou te hervat
Die taakspan wat sal verseker dat protokol, soos deur die staat versoek word sal in die komende tyd saamgestel word.
Audio dienste en video eredienste sal steeds uitgestuur word.
Die kerkkantoor sal op Maandae, Woensdae en Vrydae oop wees vanaf 8:00 tot 12:00. Steve en ds Grobler sal steeds deur die loop van die
week telefonies beskikbaar wees vir noodgevalle.
Pastorale sorg gaan voort in hierdie tyd, en afsprake kan by ds Grobler gemaak word.
Ons is baie bekommerd oor die ekonomiese impak wat hierdie noodtoestand op die gemeente en gemeenskap het/gaan hê. Ons vra dat
lidmate nog steeds hul dankoffer met die internet sal inbetaal of by die kantoor sal aflaai gedurende kantoorure.
Ons sal deurentyd almal op hoogte hou van die verwikkelinge rakende die erediens en presies op watter wyse dit gaan plaasvind. Indien jy
enige navrae het, kontak gerus jou wyksleier of ds Grobler.
Die kerkraad sal ook elke week vanaf 21 Junie ‘n weeklikse assessering doen oor die stand van sake om te bepaal of dit steeds veilig is om die
volgende week aan te gaan met eredienste by die kerk.

Ons weet dus dat om kerk te wees nie gaan om ‘n gebou nie, maar dat ek en jy daar waar ons leef en werk kerk is. As gelowiges word ons opgeroep
om ons geloofsvertroue op die Here te vestig terwyl ons ook alles in ons vermoë doen om die laste van ander te dra. Hetsy fisies en/of in gebed. In
Klaagliedere 3:18 skryf Jeremia: “Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here”. Dan antwoord Hy in vers 21-23: “Maar dit sal ek ter
harte neem en om die rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke
more nuut. U trou is groot”.
Mag ons Vader ons seën en beskerm, Mag Hy tot ons redding verskyn en ons genadig wees, Mag Hy ons gebede verhoor en aan ons vrede gee!
Groete
Die Kerkraad van NG Pierneef

Omgeegroepe/Huisgodsdiens
Aangevuur deur Christus se kerk- waarvan ek ook deel is
Meditasie
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.
Teks: 1 Korintiërs 12:4, 14-15, en 29 en 1 Kor 13:1-3.
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:
4

Daar 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:
14

Die 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:
29

Is 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.
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
Die Belydenisklas moet asb onthou dat ons Dinsdae Whatsapp gesprekke het.
8. Nederigheid
Teks:
Matteus 6:1-4 (Die Boodskap)
1“Wanneer julle besluit om goeie dinge vir ander mense te doen, moet julle eers seker maak hoekom julle dit doen. Moenie ’n openbare skouspel
daarvan maak sodat ander julle kan raaksien nie. As julle op soek is na die applous van ander mense, skuld God julle niks meer nie. Dan het julle klaar
julle beloning gekry.
2“Moenie ’n ophef daarvan maak as jy ’n arm persoon help nie. Net skynheilige mense doen dit. Hulle maak ’n groot bohaai wanneer hulle die armes
help sodat almal dit kan raaksien en mooi dinge oor hulle kan sê. Onthou: God skuld hulle nou niks meer nie.
3“Wanneer jy mense help, mag niemand daarvan weet nie. 4Jy moet dit stil-stil doen. Jou linkerhand moet nie eens weet wat jou regterhand doen nie.
Onthou: jou hemelse Vader sien wat jy vir ander doen. Hy sal wel sorg dat jy jou hemelse beloning kry.”

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).
•

Wanneer was ’n keer wat iemand vir jou ’n guns bewys het en jy geen idee het wie dit was nie?

•

Wanneer was ’n keer waar jy vir iemand anders ’n guns bewys het en hulle weet nie dit was jy nie?

•
Wat beteken “Nederigheid”? Lees die volgende gedeeltes en skryf ‘n paar gedagtes oor dit neer: Nederigheid is volgens Paulus ‘n vrug van
God se Gees se werking in jou lewe (Rom 12:16; Gal 5:23; 1 Tim 6:11; 1 Pet 3:4; Jak 3:17; Matt 5:5). Nederigheid beteken dat mens nie van jouself meer
dink as wat jy behoort nie (Rom 12:3; 1 Kor 4:6).
•

Wat is die teenoorgestelde van Nederigheid?

Prakties: Die toets vir Nederigheid. Merk die stellings wat waar is vir jou.
Hier is so n paar toetse vir hoogmoed:
·

Wanneer ek graag seker maak dat almal van my prestasies weet.

·

As ek nie tyd het vir armes nie.

·
As ek die arme kelner in die grond in vertrap in die restaurant, want, hoogmoed gee vir ons “power”, mag, wat ons sukkel om te gebruik soos
ons moet.
·

As ons mense voor ander verkleineer, sleg maak, skinder, swartsmeer en dan is dit gewoonlik boon-op leuens.

·

As ek myself konstant met ander vergelyk en dink my huis, kar, kinders, ens. is altyd beter as ander sn.

·

As ek dit nie kan hanteer om te verloor nie.

·

As ek dit nie kan hanteer om goeters te verloor nie.

·

As ek selfgeldend, vergeldend, onvergewensgesind is.

Nederigheid, daarenteen is:
·

Om ander op te hef.

·

Die eie ek te begrawe

·

Iets oor het vir ander, veral tyd.

·

Eerder regmaak as veg.

·

Mense vryspreek wat jou seergemaak het.

·

Ander ‘n plekkie in die son gun.

·

Liefde betoon, selfs vir mense wat jy nie ken nie.

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

Agapanthus Guest House:
Oop vir noodsaaklike dienste!
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.

WhatsApp-groepe

Gebed vir die nasies:
Ramadaan se einde het onlangs vir die ongeveer 1,8 biljoen Moslems
wêreldwyd aangebreek. Bid dat baie die rede vir hierdie vas sal
bevraagteken en na die Waarheid sal soek. Daar is slegs 1 sendeling vir elke
100 000 Moslems. Bid dat die Here van die Oes meer arbeiders sal oprig vir
hierdie rype oes van siele. Ten spyte daarvan dat ongeveer 80% van
Moslems nog nooit 'n ware navolger van Christus ontmoet het nie, groei die
kerk die vinnigste in die Moslem wêreld. God is werklik aan die beweeg,
deur middel van die visioene van Jesus wat baie ervaar. www.tr.im/wb21

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/

