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Gebedsbediening

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:




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 het 21 Junie weer hervat. Hou asb dop vir verdere
reëlings.
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.
BYBELSTUDIE EN BYBELSKOOL:
Ons is besig met die Kleinprofeet: Sagaria. 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”

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.
 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 Cliff Thompson wat vir ‘n mediese prosedure
was hierdie week.
 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 Marie van Wyk.
 Bid asb vir Deon Kok wat in die hospitaal was.
 Bid asb vir Philip van der Westhuizen (Jnr) wat sukkel
met ‘n oogprobleem.
 Dank God dat daar wêreldwye, massiewe
gebedsbyeenkomste ontstaan wat oor die hele wêreld
plaasvind.
 Bid dat slagoffers van geweld beskerming sal ontvang en
dat hierdie euwel vernietig sal word
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou
gebedsversoek aan
ds Grobler (076 841 1568).

Verjaardae die week:

Dorkas se Kombuis

Dankie vir almal se volgehoue ondersteuning. Met die
verskillende grade wat met intervalle skool toe kom,
pak ons tans vir 4 matriekgesinne en 5 Graad 11
gesinne. Die Graad 10's behoort enige tyd van
volgende week af ingefaseer te word. Daar help ons
tans 5 gesinne. Totaal 15 sonder die Graad 9 en 8's.
My hoop is om elke week vir elke gesin ń pakkie af te
laai. Ons is gewoond om tot 13 pakkies per weer te
kon pak, so ek is vol moed. Mag ek asb vra vir enige
bydraes van blikkies heelpit mielies, ertjies en
CURRIED mixed veggies . Baie dankie! - Marlie
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Baie geluk!
HERWINNING
Daar is besluit om nie meer van Mpact se dienste gebruik te maak nie aangesien ons nie kan beheer wie gooi
wat in die drom nie. Indien daar enige ander papier in die drom is, gaan ons nie geld daarvoor kry nie. Ons het
toe besluit om addisionele sakke by Pen te kry waarin ons die papier kan gooi. Die sakke het ons ontvang en
sal volgende week opgesit word.

Gebed vir die nasies:
Griekeland: Die grootste deel van die bevolking besit nie 'n Bybel nie. Slegs 1% is
wedergebore. Hellenistiese Bediening (Hellenic Ministries) versprei elke somer
Nuwe Testamente in dorpies, soms soveel as by 100 000 huise. Hierdie jaar, ten
spyte van die inperking, beplan hulle om van 5 tot 11 Julie die Evangelie na 35 000
huise in 369 dorpies neem. Bid dat hulle 'n geskikte kampterrein sal vind, want
die regering het so pas die oorspronklike terrein wat deur hulle bespreek is, vir 'n
kwaratyn area geoormerk. Bid vir baie vrug op die verspreiding. www.tr.im/wb27

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

Huisgeloof vir individue/gesinne

Genade
Genade is ‘n onverwagse geskenk van God wat ons nie kan koop, bewerkstellig of verdien nie. Ons glo in
‘n genadige God wat ons met onvoorwaardelike liefde aanvaar as Sy kinders. Ons bely dat God in genade
deur Jesus Christus vir ons verlossing skenk en lei deur die Gees. Hierdie genade maak ons vry van sonde
en skuld. Dit maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, wat jou verlede of omstandighede is nie – God
se genade is vir elkeen bedoel. Omdat ons weet dat ons vry van skuld en sonde is, leef ons dan nou ook
vanuit God se genade. Ons aanvaar ander sonder oordeel en omarm hulle met Jesus se onvoorwaardelike
liefde.
Lees: Lukas 15:11-32
DIE GELYKENIS VAN DIE VERLORE SEUN
Dink:


Met wie vereenselwig jy jouself die meeste in die teks; met die pa, seun of broer en hoekom?



Kan jy aan ‘n geleentheid dink toe jy op dieselfde manier omarm is soos wat die pa die seun aanvaar
het?



Watter dinge maak dit vir jou moeilik om God se oorvloedige genade deel te maak van jou lewe?



Kan jy aan ‘n geleentheid dink waar jy uitgedaag word om God se genade te deel?
Doen:



Bel iemand in jou familie of vriendekring met wie jy lanklaas gepraat het en stel opreg in hulle belang.
Bid:



Skryf ‘n brief aan God waarin jy terug dink oor jou lewe en dankie sê vir God se genade en liefde.
Tiener-fokus:



Google die woorde “grace” vir aanhalings of Instagram tekste en deel dit op jou sosiale netwerk.
Familie-fokus:



Speel ‘n bordspeletjie of ‘n sport spel waarvan almal in die gesin hou soos Uno of tennis. Maak julle eie
nuwe (genadige) reëls daarvoor op sodat almal dit ewe veel geniet!

Belydenisklas Bybelstudie
Dieper delf: Die Heilige Gees
Ons glo in ’n Drie-enige God, maar tog sukkel ons om hierdie Drie-eenheid te beskryf. Ons mag dalk probeer God opdeel in
drie gelyke dele, waarvan die Vader, Seun en Gees elkeen ’n afsonderlike derde is, maar ons kan nie die drie persone van die
Drie-Enige God skei nie. Ons kan God beskryf in metafore wat Vader, Gees en Seun elkeen afsonderlike rolle gee, maar dit
kan lei daartoe dat ons die drie as afsonderlike entiteite beskou. Dit sal ontrou wees aan die Bybel en ons belydenis van die
eenheid van God Drie-enig. Ons glo dat die werk van die Vader óók die werk van die Seun is en óók die werk van die Heilige
Gees is. Die Heilige Gees is die Vader en die Seun wat ewig by ons, in ons, en om ons is.
Luister: Handelinge 1:1-8
DIE BELOFTE VAN DIE HEILIGE GEES
1

My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy
hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as
apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van
veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God
gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar
bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar
julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus
gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle
om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die
Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die
uithoeke van die wêreld.”
Kyk:


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

Dink:


Waarom, dink jy, het die dissipels gevra of Jesus nou ’n koninkryk vir Israel oprig?



Hoe lyk Jesus se koninkryk? Hoe kom dit tot stand?



Wie is die Heilige Gees vir jou?



Wat doen die Heilige Gees in jou lewe?



Waarom kort ons die Heilige Gees? Hoekom is die Bybel nie genoeg nie?



Jesus het sy dissipels gestuur na Jerusalem, Judea, en Samaria, en na die “uithoeke van die wêreld”. Waarheen stuur
hy vir jou?

Doen:


Dink aan ’n probleem in jou omgewing wat nie maklik oplosbaar is nie, en gesels met ’n predikant of geestelike
vennoot oor hoe die Heilige Gees julle kan lei om dit aan te spreek.



Bid dat jy sal luister na die Heilige Gees se stem, en luister dan op ’n manier wat vir jou werk, soos in stilte of terwyl
jy dink oor ‘n teksgedeelte of terwyl Christelike musiek speel.

Bid:

Tiener fokus:


Deel die vraag “Wie is die Heilige Gees vir jou?” op ’n aanlyn groep of op sosiale media, of lig die vraag by jou
jeuggroep, en neem deel aan die gesprek wat volg.



Steek ‘n kers aan en dink na oor hoekom die Heilige Gees soms as vuur beskryf word.

Familie fokus:


Staan buite in die nag en kyk na sterre. Gesels oor die sterre oor hoe wonderlik hulle is. Praat dan oor hoe helder
elkeen brand, en oor hoe die Heilige Gees ons ook vir Jesus kan laat brand.

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.

Vir interessantheid
Jaco Hamman gives 5 (hopeful) traits of millennials:
1. Millennials know anxiety, uncertainty, loss and trauma intimately – if you want to reach out to the Millennials, you need to be comfortable to
enter into their pain and loss.
2. Millennials build alternative communities – they are masters at it. Join them where they are meeting already. It should NOT be about how we can
get them to church.
3. Millennials are spiritual and engage in religious practices like prayer and worship (although they rarely come to church).
4. Millennials embrace accountability – they value integrity.
5. Millennials want to make a difference in the world – they have a cause mentality (or ethic).
More thoughts….
Millennials need a narrative to live by. We need to help millennials find a (alternative) story to live in/through (and a statement of faith is not a story).
Join the millennials – they won’t come back to church. We can contribute – community, narrative and spirituality. But we will have to be willing to move
and be teachable.
How do we teach young people… we don’t! We need to ask Millennails – what can you teach me? We need to communicate warmth. Mutual learning is
needed.
We need to cultivate ministry practices that support ministry WITH millennials, rather than ministry to millennials. Start by joining millennials in the
places they transform, while resisting the urge to convince them to “come to church”.
Jaco Hamman’s book “The Millennial Narrative” and participant guide will be available in October 2018.
– Summary notes on the talk by Jaco Hamman done by Anriëtte de Ridder.

