
  

 

 

 

  

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 

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 vir goddelike wysheid, leiding en 

onderskeidingsvermoë vir ons wêreldleiers, plaaslike 

leiers en leraars aangesien die gewig van besluitneming 

(met betrekking tot die koronavirus COVID-19) op hul 

skouers rus. 

 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. 

 Bid asb vir Mauritz Visagie en sy familie (072-152 1224). 

 Dra ons gemeente se finansies aan die Here in hierdie 

tyd op. 

 Bid asb vir Marissa van der Walt, sy was in ‘n ernstige 

ongeluk maar dit gaan al baie beter met haar. 

 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 hierdie  week ‘n operasie 

onder gaan het. 

 Bid asb vir Ben en Steven vd motorwagte wat beide 

ernstig siek is . 

 Laat ons bid vir sendelinge wat uitdagings ervaar, veral 

hoe om dissipels te maak met die beperkinge wat daar 

tans heers. 

 Kom ons bid dat sosiale geregtigheid oral in lande sal 

heers. 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: 

 

8/2 Me Mene Janeke 082-331 0591 
8/3 Me Wannie Cronje 083-254 7422 
8/4 Mev René De Waal 082-324 4375 
8/4 Mev Maritza Joubert 082-572 0757 
8/4 Mnr Rainier Prinsloo  
8/5 Me Adri Barnard 083-441 5803 
8/5 Mnr Machiel Horn 082-685 6110 
8/5 Mnr Stephen Van Der Westhuizen 084-9521104 
8/6 Mnr Anton Bienedell 082-255 6541 
8/7 Me Paula Pretorius 082-749 9708 
 

 

 

Tannie Annatjie Kok en haar 

kinders dra hul hartlike dank oor vir 

almal se gebede en meelewing 

tydens oom Deon se afsterwe. 

Wegneemetes: 7 Augustus 

Kom bederf jou en jou gesin met ‘n 

Worsbroodjie vir aandete Vrydag. 

Worsbroodjies kan bestel word voor 

Woensdag 15:00, en Vrydag tussen 16:00 

en 17:30 opgetel word by die kerk. 

R30 per worsbroodjie. 

Bestel by ds Grobler (076 841 1568) 

 

mailto:kantoor@ngkpierneef.co.za
http://www.ngkpierneef.co.za/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gaan “like” ons Facebookblad! 

“Pierneef Gemeente” 
 

Gebed vir die nasies: 

Mianmar:  Op die ouderdom van 12 het Naw haar Bybel verloor toe Burmese militariste die dorpie Sqaw-Karen in 

die afgeleë noord-ooste van die land, tydens die 70 jaar oorlog, aangeval het.  Die arm en hulpelose mensegroep 

is verslaan.  Tog het hulle hul geloof in Jesus behou.  Vir 55 jaar het Naw vir 'n Bybel gebid.  97% van die mense in 

die afgeleë dorpie het nog nooit 'n Bybel gesien nie en die paar Bybels tot hul beskikking is gehawend van 

herhaaldelike gebruik.  Dank God dat Naw se gebed vir 'n Bybel verhoor is.  Bid vir die duisende wat steeds op 'n 

Bybel wag.  www.tr.im/wb31 

 

Dorkas se Kombuis 

Alhoewel die skole toe is, kon ons die week deur die 

Maatskaplike werkster kos by ‘n graad 8 leerling en 

sy gesin van Rietondale High aflewer. Omdat ons 

voorraad nog stewig is kon ons 4 pakkies 

kruideniersware by hul gesin aflaai. Baie dankie vir 

elke donasie wat my in staat gestel het om die nodige 

kos weekliks te kan aankoop. Baie dankie vir al die 

ondersteuning! - Marlie 

HERWINNING 

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.  
 

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 

Vriendskap. 

Gedagtes uit Spreuke 

Fokus-vers: Spreuke 15:1,4,8,15 & 16  

Fokus-gedagte: Vers 1 & 4 stel twee stelle woorde teenoor mekaar, sagte:krenkende woorde, kalmerende:skynheilige 

woorde. Hoeveel let ons op ons woorde? …dit bring lewe, bedaar woede, of dit breek mense en ontvlam woede. ‘n Engelse 

vertaling van vers 8 is treffend, “The prayer of the upright is His delight”. Wens jy dat jou lewe ‘n FEES sal wees? - vers 15 

verklap die geheim: Wees blymoedig! To be of a cheerful, gracious, joyful, loving, merry heart! Vers 16 verwoord die wins 

van ‘n eenvoudige lewenswyse.  

Gebed: Here, help my om die koppie eerder as half-vol te sien en te geniet as half-leeg en te kla. Amen 

https://tiny.us11.list-manage.com/track/click?u=58a71b6f9ae11c8f4c40e785d&id=ac146d4e81&e=4676f5c73d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagmaal 

Soveel van die spesiale oomblikke in die lewe gebeur rondom tafels. Dis waar ons gesels, eet, kuier, werk en soms selfs 

speel. Dis ook die plek waarheen ons elke keer weer terugkom. Na ‘n lang dag by die skool of werk, of nadat ons heel 

middag lekker gespeel het, kom sit ons aan by die tafel. Jesus het geweet dat om saam te eet deel is van ons bestaan. 

Hy het een van die mees alledaagse gebeurtenisse in ons lewe gebruik om ons vir ewig te herinner aan wie Hy is. Die 

Nagmaal herinner ons ook dat ons sy navolgers is en wat ware gemeenskap is. 

Die Nagmaal is ‘n fisiese teken wat ons herinner aan God se ewigdurende, onvoorwaardelike liefde vir ons. Wanneer 

ons die brood eet en wyn/sap drink, herinner dit ons dat Christus sy liggaam (brood) en sy bloed (wyn/sap) gegee het 

sodat ALMAL vergewe kan word en ALMAL mag deel in sy liefde.  Dis ‘n geleentheid waar ons vir ‘n oomblik nadink oor 

sy lyding, maar dit is ook ‘n fees wat ons vier saam met ander, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet en 

dat ons mekaar ook só moet liefhê. 

 

Luister: Matteus 26: 26-30 

DIE INSTELLING VAN DIE NAGMAAL 

26 En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het Hy dit gebreek en vir sy dissipels gegee met 

die woorde: “Neem, eet; dit is my liggaam.” 

27 Toe neem Hy ‘n beker, en nadat Hy die dankgebed uitgespreek het, gee Hy dit vir hulle en sê: “Drink almal 

daaruit,28 want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing 

van sondes. 

29 Ek sê vir julle: Van nou af sal Ek nie weer van hierdie wyn drink nie tot op die dag wanneer Ek saam met julle die nuwe 

wyn in die koninkryk van my Vader sal drink.”  

30 Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. 

Dink: 

 Dink aan een of meer spesiale maaltye in jou lewe. Hoekom het die herinnering jou bygebly? 

 Wat is die emosie wat hierdie teks by jou na vore bring. Hoekom? 

 Verbeel jouself jy was by toe Jesus die Nagmaal ingestel het. Hoe lyk dit? Hoe voel dit om daar te wees? Watter vraag 

sou jy vir Jesus wil vra op daardie oomblik? 

 Hoe sal jy die Nagmaal verduidelik aan iemand wat dit vir die eerste keer gaan gebruik? 

 Dink aan 5 verskillende woorde wat Nagmaal beskryf. 

Doen: 

 Reël ‘n ete afspraak met iemand wat jy lanklaas gesien het of iemand wat jy voel dit nodig het. 

Bid: 

 Gaan sit iewers rustig met iets om te eet en te drink en terwyl jy dit doen, dink aan wat die Nagmaal vir jou beteken. 

Praat met God daaroor. Dalk wil jy dankie sê, of dalk wil jy vergifnis vra. 

Tiener-fokus: 

 Vind uit wanneer julle volgende Nagmaal-Sondag by die gemeente is. Hoe kan jy daar dien? Bv. help met die brood 

sny, die tekens uitdeel, opwas na die tyd, ens. 

 Maak met ‘n groep vriende toebroodjies om te gaan uitdeel vir mense wat honger is. Probeer sommer om saam met 

die mense vir wie julle dit gee te eet as ‘n teken daarvan dat ons ander moet liefhê soos wat Jesus ons liefhet.  

Familie-fokus: 

 Bak brood saam as familie. Terwyl julle die brood bak gesels oor julle eerste Nagmaal ervaring of wat die Nagmaal 

beteken. 

 

Huisgeloof vir individue/gesinne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Advertensies 

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. 

Agapanthus Guest House: 
Oop vir noodsaaklike dienste! 

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 

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. 
 

Wat sê die Bybel oor vriendskap? 

Die Bybel, veral Spreuke, is vol lewenswaarhede oor die eienskappe en waarde van goeie vriende. ’n Goeie vriend/in is ... 

• getrou. Spreuke 17:17: ’n Ware vriend bly altyd getrou, en ’n broer is daar om ’n mens te help as jy in die moeilikheid is (Die Lewende Bybel). Is jy ’n 

vriendin wat lojaal is, maak nie saak wat die omstandighede is of wat ander mense sê nie? 

• vergewensgesind. Spreuke 17:9: ...wie ’n saak bly ophaal bring verwydering tussen sy vriende. 

Om kwaad te bly vir ander mense vernietig uiteindelik verhoudings. Eis jy dalk vergifnis van ander, maar kan self nie onvoorwaardelik vergewe nie? 

• ’n vertroueling. Spreuke 11:13: Iemand wat loop en skinder lap geheime uit; ’n betroubare mens bewaar ’n geheim. 

As jy gedurig geheime uitlap, sal jy gou as onbetroubaar gebrandmerk word – en kosbare vriendskappe verloor. 

• ’n goeie invloed. Spreuke 27:17: Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. 

Kies jou vriende versigtig en wees self ’n goeie invloed op ander. Wie jy is, het ’n indirekte invloed op wie (en hoe) jou vriende uiteindelik word. 

• eerlik. Spreuke 27:5-6: Dit is beter om iemand openlik op sy fout te wys as om stil te bly omdat jy vir hom lief is (Die Lewende Bybel). 

Soms dink ons dit is beter om te swyg as om ’n vriend seer te maak. Tóg sê vers 6: ... as ’n opregte vriend ’n mens seermaak met sy kritiek, weet jy dit 

is goed bedoel, maar as ’n vyand jou soen, is dit bedrieglik. 

• vriendelik. Spreuke 15:13: Blydskap laat ’n mens se gesig straal; smart maak ’n mens terneergedruk. 

Wees vriendelik en dit sal na jou terug weerkaats word. 

• ’n goeie luisteraar. Jakobus 1:19: Julle moet ander mense kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig na hulle sonder om hulle te wil 

doodpraat (Die Boodskap). 

Leer om stil te bly en rustig te luister as ander hul hart voor jou uitstort. 

• onselfsugtig. Filippense 2:4: Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. 

Dit is meer bevredigend om uit te reik na ander as om net heeltyd oor jouself besorg te wees. 

• ’n bemoediger. Prediker 4:9-11: Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat 

alleen is, is daar niemand om hom op te help nie ... 

Hierdie verse impliseer dat vriendskappe belangrik is omdat dit beteken dat jy mense het wat vir jou omgee en kan bystaan in moeilike tye. 

 


