Pierneef Gemeente
Die Boodskapper

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,
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

Verjaardae die week:

KOM ONS BID VIR:

















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.
Bid dat daar herlewing sal kom gekenmerk deur mense
wat hulleself vurig & opreg aan God toewy.
Loof die Here vir almal, in SA, wat projekte begin het om
vir die armes te sorg en kospakkies en komberse uit te
deel. Bid dat hul fondse, soos die weduwee se kruik,
nooit sal opdroog nie. Bid dat Christene wat hierby
betrokke is ook die Evangelie sal deel
Bid asb vir Jeanne en Mauritz se familie. Mauritz is
velede Sondag oorlede. (072-152 1224).
Dra ons gemeente se finansies aan die Here in hierdie
tyd op.
Bid asb vir Marie van Wyk.
Bid asb vir Annatjie Kok en hulle gesin met die afsterwe
van Deon Kok.
Bid asb vir Philip van der Westhuizen (Jnr) wat sukkel
met ‘n oogprobleem.
Bid asb vir Piet de la Rey wat die week in die hospitaal
was.
Bid asb vir Ben en Steven vd motorwagte wat beide
ernstig siek is .
Bid dat opvoeders by alle instellings met geduld en
wysheid sal onderrig. (Kolosense 2:8)
Dank God vir miljoene Christene wat deur die Heilige
Gees geïnspireer en bemagtig is om die Evangelie met
soveel as moontlik in hul eie gemeenskappe en tot aan
die einde van die aarde te bid en te deel. 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).

8/16

Mej Riki Badenhorst 079-380 4241

8/17

Dylan Prinsloo 083-271 3470

8/18

Diane Lagois 082-569 7399

8/19

Me Susan Appelgryn 083-453 8995

8/19

Mnr Morne Bester 079-849 5080

8/19

Mev Susan Bosman 079-068 2870

8/19

Mnr Johan Enslin 074-110 7027

Gemeente Verjaardag
Ons vier die Gemeente se 70ste
Verjaardag die week van 27 September - 4
Oktober. Hou gerus die Boodskapper dop
vir nuus oor wat alles gaan gebeur.
Ons hou duim vas dat ons teen daardie tyd
al in groter groepe bymekaar mag kom.
Soos wat ons meer weet, sal ons die
inligting deurgee.
Ons wil ook graag ‘n Gemeenteboekie vir
ons herdenking uitgee wat die belangrike
gebeure van die afgelope 20 jaar bevat
(om die boekie van ons 50ste herdenking
aan te vul).
Indien jy graag wil bydrae (i.t.v
verhale/gebeure om in die boekie te sit of
wil help met die reëlings vir iets spesiaal
vir die week), kontak gerus ds Paullet
(076 841 1568).
Julle insette sal werklik waardeer word!

Dorkas se Kombuis
Ons pakkies vir die week sluit in:

Gaan “like” ons Facebookblad!

Bully beef R15, Mayo R20, Baked Beans R 8

“Pierneef Gemeente”

Aqueous room R 17, Aanmaakkoeldrank R 7

HERWINNING

Toiletpapier R4, 1kg rys R 11 , Peanut butter R25

Ons het addisionele sakke by Pen gekry waarin die
papier gegooi kan word. Die sakke is aan die
buitekant van die heining by die buitekamer opgesit.

2x soppe R 7, Sout R4, 1kop rooi lensies R1, 50
2x beef stock R1, 50 elk, Totaal R 117,50
Totaal vir 16 pakkies R1180.
Ons pakkies sal noodwendig elke week nie so groot
kan wees nie, maar ons gaan beplan en rande rek.
Die pakkies is duurder as wat ons graag sou wou,
maar peanut butter, Aqueous room, mayo is nou in
een week gelyk ingepak en is dit ook nie iets wat ons
baie gereeld kan inpak nie. Ons hoop die gesinne
geniet die pakkie.
Ons het ‘n skenking van Bybels gekry vir die gesinne,
en sien uit om dit uit te gee wanneer die skole weer
begin.

Die ander sakke is bedoel vir plasties, glas en blik en
die sakke is aan die binnekant van die heining by die
buitekamer.

Pen is ‘n Christelike welsynsorganisasie wat
afval gebruik om werk te skep.

40 Dae Preekreeks
Ons na WYSHEID VIR DIE LEWE- uit die
boek Spreuke. Die week se tekste gaan oor ons
Finansies.

Gebed vir die nasies:
Libanon: Met 30% van die land se bevolking Siriese vlugtelinge, was Libanon reeds erg gespanne voor die
rampspoedige ontploffing. Die nasie is rofweg in derdes verdeel tussen Christene, Sunnitiese- en Sjiïtiese
Moslems. Die mense het vertroue verloor in hul korrupte regering, die gebrekkige gesondheidstelsel en die
ineenstortende ekonomie; meer as enigiets anders het die Libanese hoop nodig. Bid dat die kerk in Libanon 'n
skynbare lig sal wees en hoop sal bring in hierdie rampspoedige tyd. www.tr.im/wb33

Gedagtes uit Spreuke
Fokus-vers: Verskeie hoofstukke en tekste uit Spreuke.
Fokus-gedagte: Vandag sommer ‘n allegaartjie van tref-wyshede uit Spreuke… 19:1, “Liewer arm wees en opreg lewe”;
20:6, “Baie gee te kenned dat hulle getrou is, maar wie kan ‘n werklik betroubare mens vind?”; 21:31, “Perde kan afgerig
word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee”; 22:1, “’n Goeie naam is meer werd as groot rykdom”; 23:2,
“Bedwing jou as jy ‘n groot (eet-)lus het” – of dan enige “lus”, ‘n meer letterlike vertaling is om ‘n mes teen jou keel te hou.
Wat daarvan as ons na ons oorvloedige lewenswyses kyk en besluit om ‘n mes teen nóg-en-nóg se keel te hou?; 24:10 –
Get your convictions straight beforehand!; 25:11 is pragtig! En 25:28 baie waar!; 26:23, Sjoe… om slegte bedoelings agter
mooi woorde weg te steek!; 27:2, Die oumense sou sê ‘Jakkels prys sy eie stert!’ en 27:17 bly waar – yster-vriende!
Gebed: Here, dankie vir brokkies wysheid elke dag. Dankie vir die lig van U Woord. Amen

Huisgeloof vir individue/gesinne
Geloof
Geloof is die een ding wat ons nodig het om te leef in ’n verhouding met Jesus Christus. Baie mense weet van Jesus en
bewonder Hom selfs, maar die vraag is of jy in Hom glo? Om te glo beteken nie jy is hierdie wonder-Christen wat al die
antwoorde op die lewe se moeilike vra het nie. Geloof is nie iets wat jy bereik nie. Dit beteken ook nie vroomheid nie.
Dit is ’n geskenk van die Heilige Gees wat jou instaat stel om op reis te wees met God en God op God se Woord te
neem. Dit is die vermoë om deur die lewe se op- en af-tye vas te hou aan die wete dat God jou God se geliefde kind
noem en jou nooit in die steek sal laat nie.
Geloof los nie ons probleme op nie, maar ons geloof in God se trou help ons om ons probleme met meer kalmte te
hanteer sodat ons daardeur kan groei.

Luister: Markus 1:16-20
JESUS ROEP SY EERSTE DISSIPELS
16

Eendag toe Jesus langs die See van Galilea loop, het Hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig
was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. 17Hy het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam
met My, en Ek sal julle vissers van mense maak.” 18Onmiddellik het hulle die nette gelos en Hom gevolg. 19Toe Hy ‘n
entjie verder gaan, het Hy vir Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes gesien waar hulle in die skuit besig was
om hulle nette reg te maak, 20en dadelik het Hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die
loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan.
Dink:


Verbeel jou jy is ‘n dissipel in die verhaal wat besig is met jou dagtaak en Jesus kom verby en sê vir jou: “Kom hier”.
Waaraan sou jy dink? Wat sou jy doen? Hoe sal jy voel?



Wat beteken dit vir jou dat jy deur Jesus geroep is?



Wat behels dit in vandag se tyd om Jesus te volg?



Kan jy dink aan ‘n geleentheid waar jy uitgedaag is om iets wat vir jou belangrik is agter te los vir jou geloof?
Doen:



Vra iemand vandag uit oor waar hulle geloofspad met die Here begin het.
Bid:



Here, ek wil U ook graag onvoorwaardelik volg. Help my om te glo, want daar is dikwels ander dinge in my lewe wat
vir my moeilik maak soos…
Tiener-fokus:



Maak ‘n lysie van goed waarvoor jy die Here blindelings wil vertrou. Vou dit klein op en steek dit êrens ver weg as ‘n
simbool van jou oorgee aan die Here. Dit kan ook as teken dien dat jy glo dat God op God se tyd en God se manier vir
jou sal antwoord.
Familie-fokus:



Skryf as familie ‘n geloofsbelydenis waarin julle in jul eie woorde skryf wat julle glo. Gebruik die volgende
onderwerpe en skryf ‘n sin of twee by elkeen: Jesus, God, Heilige Gees, Kerk, Bybel, wie ons is en wat ons doen.

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!

2 Gesinne het hulp nodig agv die grendeltyd. Indien u met enige vd
volgende kan help kontak asb vir Rhona (082-497 3050):
 Yskas, mikrogolf, ¾ bed en tv.

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.
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

Wat sê die Bybel oor finansies?

