
  

 

 

 

  
Eredienste 

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? 

 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. 

 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! 

 Besprekings kan van Sondag af gemaak word, en moet asb 

gedoen word voor Woensdag 18:00 sodat ons alles 

vroegtydig in orde kan kry. 

 Almal wat kerk toe kom moet asb ‘n masker dra (ook 

gedurende die erediens). 

 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.  

 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 

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 

  

Gaan “like” ons Facebookblad! 

“Pierneef Gemeente” 
 

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 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! 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardae die week: 

7/5 Mev Susan Bienedell 084-583 2626 
7/5 Me Louise De Villiers 060-542 2163 
7/7 Mnr Deon Reitz 082-553 9776 
7/8 Mnr Heinrich De Klerk  
7/8 Mnr Kian Frouws  
7/11 Me Erika Pretorius 083-283 4302 

 

 

Gebedsbediening 

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 binnekort velkanker gaan 

laat uitsny. 

 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 

Gebed vir die nasies: 

Bid vir die Christelike rehabilitasiesentrum in Slavyansk. Honderde 

luisteraars het, te danke aan ons programme, hul genader en is van 

verslawing bevry. Baie van hulle het ook by die plaaslike kerk aangesluit. 

Bid asb. vir al die soldate wat in die konfliksone tussen Rusland en die 

Ooste van Oekraïne, veg. Hulle staar daaglikse gevaar in die gesig. Die 
FEBC-span ontvang gereeld terugvoer vanaf soldate wat die dood 

vrygespring het en wat dringend traumaberading benodig. 

 

 

Dorkas se Kombuis 

Baie dankie vir die gemeente se volgehoue ondersteuning 

wat verseker dat Dorkas se Kombuis nooit leeg is nie. Ons 

getalle begin weer optel, noudat meer grade skool toe kan 

gaan en pakkies staan reg. Selfs in tye waar dit met almal 

moeilik gaan, bars Dorkas se Kombuis letterlik uit haar 

kaste. Ons is baie geseën om voldoende voorraad te hê tot 

ongeveer einde Julie, dalk nog so treetjie in Aug in ook. 

Skakel asb vir Marlie sou daar enige skenkings wees wat 

opgelaai moet word. 

 

 

Baie geluk! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangevuur met nuwe lewe en vrede - ook wanneer ek wil opgee 

Meditasie 

Sit of lê in ‘n gemaklik posisie en maak jou oë toe. Sit jou hande met jou palms na onder op jou bene. Laat dit 

net daar rus. Dink nou aan die dinge wat heeltyd maal in jou kop: dit kan gedagtes wees, emosies of 

herinneringe. Dit kan goeie dinge wees, maar dit kan ook dinge wees wat vir jou sleg is. Maak nou vuiste met 

jou hande asof jy dit vashou. Maak jou vuiste so styf as wat jy kan. Draai nou jou hande om dat die agterkant 

van jou vuiste nou lê op jou bene en bid: “Here, in U hande gee ek hierdie dinge oor.” En maak jou vuiste nou 

stadig oop en ontspan jou arms en hande weer soos jy jou voorstel jy gee dit vir die Here. Jou oop palms 

behoort nou na bo te lê. 

Oorgangsgedagte 

Het jy al gehoor van die “placebo-effect”? Dit gebeur gewoonlik wanneer mediese wetenskaplikes toetse 

doen vir nuwe medisyne. Hulle maak ‘n groep mense bymekaar en van hulle kry die regte medisyne en ander 

net ‘n “placebo”, “‘n fake” - maar die mense weet nie wie kry watter nie. Die wetenskaplikes het al in sulke 

toetse partykeer gevind dat mense wat die placebo drink, actually beter raak net omdat hulle dink hulle kry 

medisyne wat moet help! 

Lees van die teks 

Ons teks is Romeine 8:1-6 

Gedagtes oor die teks 

Die lewe in God se koninkryk is totaal onderstebo as ons dit vergelyk met ons wêreld: Die wêreld sê: “Kyk uit 

vir jouself en niemand anders nie!” terwyl Jesus sê: “Wees lief vir jou naaste”; Die wêreld sê vir ons: “Jy moet 

onafhanklik wees en op jou eie twee voete kan staan”, terwyl Jesus sê: “Leef afhanklik van God en hou op om 

alles self te probeer doen.” Dis moeilik om teen die wêreld in te gaan, want ons is al so gewoond aan die 

wêreld se manier van doen. Maar wat ons nie besef nie is dat terwyl die wêreld se manier voel asof dit ons 

vashou, het dit eintlik niks meer krag as ‘n “placebo” nie - dit het net krag oor ons as ons dink dit het krag. 

God het lankal al hierdie goed wat soos donker wolke oor ons lewens hang en ons wil laat opgee, oorwin in 

Jesus. En God se eie Gees is in ons om ons te help om die lewe voluit te leef, nie ‘n lewe van vrees en stres en 

vasgehou word nie, maar ‘n lewe wat vry en vol vrede is in God se genade! Ons gaan ons lewe nie self kan 

verander dat dit só is nie, ons gaan elke dag ons vuiste weer en weer moet oopmaak sodat die Heilige Gees 

ding kan oorneem en ons help. 

Saam dink vrae  

 Wat beteken dit vir jou dat die Heilige Gees vir jou nuwe lewe gee? 

 Klink “vrede” na iets wat jy graag in jou lewe sal wil hê? Hoe sal jou lewe lyk as daar “vrede” is? 

Ritueel 

Kry ‘n paar klein stukkies papier, ‘n skryfding en ‘n kers. Dit is baie belangrik dat jy ook ‘n veilige plek het 

waarin iets kan brand, bv. ‘n kaggel, ‘n braaiplek, of ‘n stainless steel bak met sand in. Skryf nou die dinge wat 

voel dit hou jou vas op die papiertjies neer. Skryf soveel soos wat jy wil. Verbrand die papiertjies nou een vir 

een by die kers en bid elke keer: “Gees van God, ek gee hierdie vir U. Dankie dat U my vrymaak.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belydenisklas Bybelstudie 

Om God se stem te onderskei 

Tussen vol programme en skedules vind ons dit soms moeilik om God se stem te hoor en te onderskei. En selfs wanneer ons 
God se stem hoor is ons nie altyd seker of dit werklik God se stem is wat ons hoor nie. Ons kan God se stem op verskeie 
maniere hoor en onderskei, maar een van die belangrikste maniere waarop God met ons praat is deur die Skrif – met ander 
woorde deur die Bybel en deur Jesus wat God se lewende Woord op aarde is. Dit is waar God se wil vir ons en vir hierdie 
wêreld openbaar word. Om God se stem te hoor, moet ons dus tyd maak om die Woord (Jesus en die Bybel) te leer ken en 
daarna te luister. Soms het ons mense nodig om ons te help onderskei en te dink oor dit wat ons gehoor het. Hoe gelowiges 
in die verlede en in die groter kerk vandag die Bybel lees, kan ons vir ons leidrade gee om dit te verstaan.  

Luister: 1 Samuel 3: 1-18 

DIE EERSTE OPENBARING AAN SAMUEL 

1 Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels 
openbarings nie. 

2 Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê, 3 en die lamp van God 
het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was,

4 
en toe roep die Here na Samuel. 

Samuel het geantwoord: “Ek kom!” 5 Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Maar Eli sê: “Ek het nie 
geroep nie! Gaan lê maar weer.” En Samuel het gaan lê. 6 Die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan 
en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe sê Eli: “My seun, ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.”   7 Maar Samuel het nog nie 
die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie.

8 
Die Here het Samuel toe ‘n derde keer 

geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe besef Eli dat die Here die seun geroep 
het, 9 en Eli sê vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u dienaar luister!” Samuel het toe gegaan en op sy 
slaapplek gaan lê. 10 

Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: “Samuel, Samuel!” En Samuel sê: “Praat, Here, u dienaar luister!”11 Die 
Here sê toe vir Samuel: “Ek gaan ‘n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, se twee ore sal laat tuit. 12 Op daardie dag sal Ek vir 
Eli alles voltrek wat Ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot end. 

13 
Ek het aan hom bekend gemaak dat Ek sy familie vir altyd 

gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf 
nie. 14Daarom bevestig Ek met ‘n eed aangaande die familie van Eli: die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer 
of graanoffer versoen word nie.” 15 Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend, en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy 
was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. 16 Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê: “Samuel, my seun!” Hy het gesê: “Ek 
kom!” 17Eli sê toe: “Wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van  wat 
Hy aan jou bekend gemaak het, vir my wegsteek.”18Toe vertel Samuel hom alles; hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê: “Hy is die 
Here, laat Hom doen soos Hy wil.” 

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: 

 Kan jy dink aan ‘n ervaring waar jy gevoel het God praat met jou? 

 Hoekom dink jy is dit moeilik vir Samuel om God se stem te onderskei? Wat dink jy het gehelp dat Hy uiteidelik God 
se stem kon onderskei? 

 Hoekom dink jy was dit belangrik dat Samuel sê: “Spreek Heer, U dienaar luister”? 

 Waar sien of hoor jy gewoonlik God se stem? Wat dink jy maak dit vir jou moeilik/maklik om God se stem te 
onderskei?  

Doen: 

 Probeer om vir twee of drie ure in jou dag nie te praat nie en slegs te luister na ander. Probeer reageer in gesprekke 
deur eerder vrae te vra as stellings te maak.  

Bid: 

 Raak stil en probeer slegs op jou asemhaling en God se teenwoordigheid fokus vir 5min (of so lank jy kan). As jou 
gedagtes dwaal bring dit weer terug. 

Tiener fokus: 

 YouTube Bouwer Bosch se video “God” en luister of dit vir jou iets sê oor hoe hy/ons God se stem onderskei. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

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. 


