Pierneef Gemeente
Die Boodskapper
9 -15 Desember

Kantoorure: Ma, Wo & Vr, 8:00-16:00 Tel: 012 333 4273 Sel: 072 137 4407
Epos: kantoor@ngkpierneef.co.za Facebook: Pierneef Gemeente
Bankbesonderhede: NG Kerk Pierneef, Standard Bank SA, Tjekrekening:
281590621, Takkode: 01-4845

Vandag (25 Oktober)
9:00: Erediens
Prediker: Ds Paullet Grobler
Teks: Psalm 90
9:00: Kinderkerk (Tema: Josef- na

die diens sal daar ook ‘n klein
Josef-uitstalling wees is die saal)
10:00 Happies en tee in die saal
Geen Kategese en Belydenisklas
Die week:
26 Okt
(18:30):Kalendervergadering
28 Okt (9:30): Bybelstudie
(18:30): Bybelskool

Baie welkom aan al die
besoekers en nuwe lidmate!
Ons hoop jy kuier vandag lekker by
ons! As jy meer wil weet oor ons
gemeente, of as lidmaat wil
inskakel, kan jy gerus na die
erediens die INLIGTINGStafel in die
voorportaal besoek.
Ons Verjaardaggemeenteboekie sal elektronies
beskikbaar wees. Indien jy graag
‘n harde kopie wil hê (R50) bestel
gerus een by Steve (072 137
4407). Indien jy reeds bestel het,
kan jy dit optel en betaal by die
kerkkantoor.

Spesiale erediens: 10de Maanddankofferfees:
25 Oktober @ 9:00



Sit gerus jou spesiale-dankoffer in ‘n koevert om voor te kom sit
gedurende die diens.
Jy kan ook via EFT ‘n oorbetaling maak by: NG Kerk Pierneef,
Standard Bank SA, Tjekrekening: 281590621, Takkode: 01-4845.

Lief en Leed








KOM ONS BID VIR:
Dra ons gemeente se finansies aan die Here in hierdie tyd op.
Bid asb vir Leon; Rhona Greeff en familie met die afsterwe van Lindie.
Neels van Schalkwyk wat gediagnoseer is met beenmurgkanker.
Bid dat slagoffers van geweld beskerming sal ontvang en dat hierdie euwel
vernietig sal word.
Kom ons Bid vir VREDE in ons land; dat enige rasse-haat, geweld, (in alle
vorme) moord, korrupsie en ander negatiewe invloede vernietig en GESTOP
sal word, in Jesus Naam vir wysheid en kalmte in die land onder die burgers en
besluitnemers.
Kom ons bid vir vrede, aanvaarding en vergewens gesindheid in Suid-Afrika.
Indien jy ‘n behoefte het aan voorbidding stuur asb jou gebedsversoek aan ds
Grobler (076 841 1568).

Die laaste woorde wat Luther voor sy dood in 1546 op ‘n stuk papier
neergeskryf het, was: “Ons is almal bedelaars”. Dit was die kenmerk van Luther
se teologie: dat God alles is en ons by God niks verdien nie. Ons is bedelaars, ja
– maar ook kinders wat deur die geloof alleen kan lewe! Die kerkklokke van
Reformasie 500 herinner ons vandag aan die bittere stryd wat ons vaders gehad
het om die waarheid van die Evangelie van Christus aan ons oor te lewer. Dit
herinner ons ook dat ons moet lewe deur Genade alleen, Geloof alleen, Christus
alleen, die Skrif alleen en tot eer van God alleen.

Verjaardae vir die week...
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Mev
Me
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Ds
Me
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Adriaan
Annalize
Jeandre
Jean-Marie
Johan
Stefan
Thinus
Annemie
Steve
Dawie
Hennie
Jude

Jacobs
Jacobs
Sadie
Herbst
Malherbe
Barnard
Grobler
Du Plessis
Swart
Niemann
Van Eeden
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082-576 6082
082-568 0071
072-589 0796
083-338 7632
083-441 5803
082-564 2722
082-405 1249
082-552 4743
082-923 7904
082-700 1009
060-726 9894

31/10

Mnr Jude

Venter

060-726 9894

Raak betrokke...
Neem asb kennis:

Daar sal nie meer weeklikse kort videos van die preek gemaak word nie.
Die Boodskapper en volledige preek sal wel steeds aangestuur word op
‘n klankbaan via die Gemeentegroep vir die mense wat steeds nie kan
kerk toe kom nie weens siekte-toestande.
Gaan “like” ons
Facebookblad! “Pierneef
Gemeente”
Gebed vir die lande:
Kenia: Met die Covid-inperkings 1.
moes Sara se span kreatiewe
maniere vind om die oorwegend
Moslem gemeenskap van OosKenia te bereik. Sy het 'n plek
beskikbaar gestel waar mense
kon gaan om te bid. 'n Ouer
Moslem dame met 'n
kankeragtige gewas het
genesing ontvang. Nadat
hierdie vrou haar lewe vir Jesus
gegee het, het sy ander mense
na Sara en haar span begin
stuur. Binne 2 weke het ten
minste 20 mense hul vertroue in
Jesus geplaas. Prys God
daarvoor dat mense nou meer
ontvanklik is vir die Evangelie as
ooit tevore. www.tr.im/wb42

ngkpierneef.co.za

Stuur ‘n sms aan
0768411568 as jy wil
deel word van die
Gemeente
Whatsappgroep

Bybelboks- Maak ‘n verskil...

Dankoffers in afsondering
Weens die Covid-regulasies kan baie van ons groot fondsinsamelings waarop
ons steun nie hierdie jaar voortgaan nie. Baie dankie aan almal wat steeds
getrou dankoffers en 10des in die kerk se rekening inbetaal, dit help die
gemeente om sy dienswerk voort te sit.
Onthou dankoffers en kollekte kan in die kerk se rekening inbetaal word. In
die eredienste kan dankoffers/kollekte in die koeverte wat in die banke is
gesit word, die kollekte word by die deure ingeneem!

Ons hou “Jumble sale” (27-28 Nov) en Veiling (28
Nov)!
Alle skenkings is welkom! Skenk gerus enige van die volgende items
wanneer jy weer huis regpak: Klere, skoene, kombuisware,
elektroniese toestelle, boeke, en sommer enige iets interessant wat net
staan en stof opgaar! Items kan gedurende kantoorure by die kerk
afgelaai word.
Skenkings van groter/duurder items is ook welkom vir die veiling.Laat
weet asb vir Calla indien daar meubels is wat jy graag wil skenk, ons
sal ook kan help om dit op te laai indien dit nodig is. Kontak vir Calla
(082 455 2976) in hierdie verband.
So lyk die program:
Vrydag (27 Nov): 8:00- 17:00 Jumble sale
16:00-18:00 Wegneemetes
Saterdag (28 Nov): 9:00- 12:00 Jumble sale
“Live” musiek vanaf 9:00
9:00-12:00 Wegneemetes
11:00 Veiling
12:30-15:00 Gemeente kuier (Bring jou Piekniekmandjie of kom koop
iets om te eet en kuier saam terwyl ons lekker musiek luister)
Nooi asb almal wat sou belangstel, ook julle huishulpe om ‘n draai te
maak by ons tweedehandse verkoping!
Laat weet asb ds Paullet (0768411568) as jy kan help met die
verkoping op enige manier!

EREDIENSTE: LEES HIER!
Vanaf Vlak 1 vd inperking mag ons 50% van ons spasie in die kerk gebruik, dit beteken
dat ons 125 mense per diens mag wees, terwyl ons steeds ‘n veilige afstand van
mekaar is. Dus: NOU IS DIE TYD OM WEER KERK TOE TE KOM! Ons sien uit om julle
weer hier te hê! Dit gaan steeds nodig wees om die nodige regulasies te handhaaf
(veilige afstand, maskers en temperatuur). Omdat daar meer as genoeg plek is in die
kerk vir ons lidmate, sal julle name net by die deur afgemerk word met jul
temperatuur. Dus hoef julle nie vir Sondagdienste meer voor die tyd te bespreek nie.

Voedselprojek (Dorkas se Kombuis)
Rietondale High se personeellede het onlangs gesels oor die Voedselprojek wat
weekliks kospakkies voorsien aan hulle gesinne.Hier is hulle terugvoer en
boodskap wat hulle vir ons gestuur het:
ME E VAN ROOYEN: ONDER-HOOF: Dankie aan die engele van die kos projek.
Julle is 'n gedugte span. Die wete dat daar met sorg, omgee en liefde vir hierdie
families gesorg word herinner ons weer net dat ons met deernis na hulle wat
swaarkry en nie genoeg het moet omsien. DANKIE NG Gemeente Pierneef!!
ME S COETZEE: GRAADVOOG GRAAD 9: Die Project Care program wat julle
begin het by die skool het eerlik my net weereens so dankbaar gemaak vir wat
mens het. Die sakkies daag elke Woensdag stiptelik hier op en so nou en dan is
ek in die kantoor dan vra ‘n kind vir my hul sakkie. Ek tel elke keer daai pakkie op
en sien hoe blink daai oogies van dankbaarheid wat my elke keer wil laat huil.
Elke keer dink ek, genade dis darem maar min maar, vir daai familie is dit hulle
alles. ‘n Mens besef nie die verskil van so ‘n ou pakkie op n familie se lewe nie.
Baie van die kinders is skaam om die pakkie te kom kry, maar hulle is elke keer
hier op tyd en sit daai pakkie baie versigtig, maar gou in hulle tasse, want hulle
weet hulle hele gesin maak staat op daardie sakkie vir die week. Dit is een
ongelooflike program en dan daarby kry die kinders ‘n spesiale broodjie by die
snoepie. Ek kan onthou as kind hoe opgewonde ek was as ek snoepie geld die
dag gekry het en mens besef nou hoe iets so klein soos ‘n snoepie broodjie vir ‘n
kind kan beteken. Oor dit nie net ‘n broodjie met botter en konfyt is nie maar
iets spesiaal waarna hulle altyd moes smag oor hulle dit net nie kon bekostig het
nie. Baie dankie vir die harde werk. Die kinders en families waardeer dit so baie.
ME F GATES: HOOF SE SEKRETARESSE: Besonders dankie vir die kospakkies. Die
kinders waardeer dit en dit beteken vir hul baie. Dit is baie goeie gebalanseerde
pakkies, wat gesond is vir die kinders. Ons weet met ‘n rustige hart dat daar na
ons kinders gekyk word.
MNR F DU PREEZ: DEPARTEMENTSHOOF LEWENSORIENTERING: Mnr du Preez
is ook ‘n pastoor in die Groenkloof Methodist Chuch. Hy het in sy Sondagdiens
na die kospakkies verwys.

Indien jy wil bydra, kontak gerus vir Marlie Janeke (082 331 0591).
Indien jy graag ‘n donasie wil maak, hier is die bankbesonderhede:
Bank: Capitec, Takkode: 470010, Rekeningno.: 1651207613, Naam: M Janeke

Pak ‘n boks vir ‘n Boer.
Talle boere het hul besittings in die brande verloor. Jy kan help deur ‘n
noodboks vir die boere te pak.
Lewer die boks nie later as 30 Okt by Afriforum se hoofkantoor
(Unionlaan 58, Kloofsig, Centurion) af.


Toiletware, blikkieskos, beskuit, koekies, koffie, tee, suiker,
langlewemelk, oor-die-toonbank-medesyne.

Die bokse word 31 Okt na brandgeteisterde gebiede gevat in die
Vrystaat.
As jy dalk sukkel om die boks by Centurion uit te kry, bring dit gerus
kerkkantoor toe teen 29 Oktober.

Gholfdag
Weens sekere regulasies en die onsekerheid van wanneer ons
weer in groter groepe saam mag kuier, gaan die Gholfdag (6
Nov) nie op ‘n formele basis voort as fondsinsameling soos die
vorige jare nie, die wat graag die dag saam met ons wil geniet,
is welkom om ‘n 4-bal in te skryf. Kontak asb vir Andre du
Plessis (082 974 9559).

Advertensies
Saalhuur

Agapanthus Guest House:
Oop vir noodsaaklike dienste!

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.z
a). Die kostes beloop
R700.00 vir lidmate en
nie-lidmate R1,400.00 per
dag.

