
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 9 Januarie 9:00 Erediens  
Prediker: Ds Paullet Grobler 

Teks: 2 Kronieke 34 

16 Januarie: Kinderkerk, Kategese en Belydenisklas skop af 
20 Januarie 18:30: Kleingroep skop af 

23 Januarie 9:00: Doop 
23-27 Januiarie 18:30: Week van Gebed. Tema: Bid die Psalms 

25 Januarie 8:30: Stap by die Botaniesetuine 
6 Februarie: Nagmaal 

 
 
 
 

Vandag 

Facebook: Pierneef Gemeente  Webwerf: www.ngkpierneef.co.za 

Kantoorure: Ma, Wo & Vr, 8:00-16:00 

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) 

 

Pierneef 

Gemeente 

Die Boodskapper 

9 Januarie 2022 

 

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.  

Kantoorure en Besoeke 
 

Die kantoor open weer 10 Januarie. Die kantoorure is Maandae, 
Woensdae en Vrydae, 8:00-16:00. 

 
Ds Paullet is beskikbaar vir huisbesoek (enige tyd), 

bemoediging en pastorale hulp.  Kontak haar gerus.  Sy is ook 
beskikbaar by die kantoor in kantoortye vir besoeke. 

Weeklikse huisbesoeke word op Maandae/Dinsdae gedoen, laat 
weet gerus indien ons nog nie by jou uitgekom het nie, en jy 

graag besoek wil word. 

Vat gerus vir jou ‘n 2022 Kalender in die portaal! 

Dagboek 

 

 

 

ekek 

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


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Voorbidding 
 

Met die oog op ons Week van gebed die einde Januarie en ook ons taak as gelowiges 
kom ons doen: 

o Voorbidding vir die kerk. Hier word die plaaslike gemeente en die ander gemeentes, 

sowel as die kerk in sy geheel – die eie "kerk'', sowel as al die ander "kerke" – in 
voorbidding voor die Here gestel. Waar vir die kerk gebid word, word gebid vir die 
organisasie en werk van die kerk, asook vir die amps draers en vir elke gelowige. Die 

gebed gaan oor die leer en lewe van die kerk, oor die organisasie en arbeid, oor die 
bewaring en groei van die kerk, oor die diens en getuienis van die kerk.  

o Voorbidding vir die wêreld. Daaronder word verstaan die groot wêreld wat deur God 
geskape is, wat in sonde geval het, wat God nie ken en nie dien nie, wat in die sonde 

staan onder die oordeel van God. Vir die redding en verandering van die wêreld word 
gebid. Die begrip wêreld omvat ook die verskillende volkere van die wêreld en die eie 
volk van die aanbiddende gemeente. God se heerskappy oor die volke en sy bemoeiing 

met hulle, word erken en opnuut in die gebed gestel. Ook word hier gedink aan die 
verskillende owerhede in die wêreld in wie se hande God sy mag gegee het, veral aan 
die eie owerheid(e) van die gemeente. Hier het die gemeente 'n geweldige 
verantwoordelikheid vir die heil van die wêreld, vir die sorg van die wêreld, sy mense, 

sy volkere, die owerhede, vir die verbetering van die lotgevalle van die mense – om dit 
alles in l iefde en toewyding in gebed aan die Here op te dra. 

o Voorbidding vir die nood en lyding. Hier word gedink aan die nood, leed en lyding 

binne die kerk, maar ook daarbuite; in die kleine, maar ook in die grote; van die 
l iggaam, maar ook van die gees; van die enkeling, maar ook van die gemeenskap.  Om 
vir mense te bid, beteken om aan hulle te dink, om hulle persoon en omstandighede 
ernstig te neem. Wie die broeder in sy nood en lyding raaksien, tree met hom voor die 

Here en tree van die Here weer na die broeder toe. 

o So is die voorbidding dat die ganse nood, leed en lyding van die kerk en die wêreld voor 
die Here in die gebed gedra word, en dat weer van die aangesig van die Here sy seën 

aan en in die kerk en wêreld oorgedra word. Dit kom tot openbaring in die getuienis en 
diens. Soos nêrens anders nie, kom hier die priesterlike taak van die kerk en die 
algemene priesterskap van die gelowiges tot openbaring. Die kerk en die gelowiges 
mag voor God tree en by Hom voorbidding doen vir die mense, en omgekeerd God se 

seën na die mense toe uitdra.  

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10/1                  Me      Riekie               Crafford                082-955 5786 
10/1                  Mnr     Lee                    Landsberg            082-889 0969 
11/1                  Mnr     Frikkie              Wentzel                083-294 9505 
11/1                  Mev    Mona               Du Toit                   079-494 4628 
12/1                  Mev    Diana                Pienaar                  065-964 0849 
13/1                  Me      Cecilia              De La Rey             084-629 2342 
13/1                  Mev    Cornelia           Bosman                 012-333 6470 
13/1                  Me      Annelize          Korff                       084-478 1635 
15/1                  Me      Anrélene        Smit               079-082 3492 

 
      

 

Verjaardae  

Dorkas se Kombuis 
 

Vanaf Dorkas se Kombuis wens ons elkeen ń geseënde en voorspoedige 
2022 toe. Mag die hoogte punte die laagte punte by verre oortref.  

Ons sien dan ook uit na Dorkas se bedrywighede in 2022. Die eerste 
pakkies word alreeds uitgedeel op die dag wanneer die skool begin, 12 

Januarie 2022. 

Natuurlik kan ek nie die boodskappie afsluit sonder om te vra vir bydraes 
vir Dorkas se Kombuis nie. Ons wil graag fokus op tandepaste, seep, 

Pilchards en MAYONNAISE (want mayonnaise maak alles lekkerder) tot 
die einde van Januarie 2022. 

Mag Dorkas se Kombuis in 2022 oorloop van melk en heuning. Mooiste 
2022 

Dorkas se Kombuis – Bankbesonderhede 

M Janeke, Capitec Bank, Spaarrekening, 1651207613 

Bedieninge  

Dankoffers: 

Onthou asb dat jy elke Sondag jou dankoffer en kollektre in die 

bordjie kan gooi. Daar is ook kaartgeriewe in die kantoor indien 

jy dit wil gebruik. Jy is ook welkom om ‘n EFT betaling te maak 

vir gewone offers indien jy nog nie fisies die kerk kan bywoon nie.  
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hier is die kontakbesonderhede van die persone wat jou 
kan help met jou vrae, of om deel te word by ons 

Gemeente-aktiwiteite/belangegroepe.  
 

Pierneef-Groen: Groentetuin: ds Paullet (076 841 1568) of 
Thea (082 561 8245) Herwinning: Steve: 072 137 4407 

Omgeegroepe: Bybelstudie (Woensdae om 9:30 in die 

konsistorie) 
Bybelskool (Woensdae om 18:30 in die konsistorie) 

Kleingroep (Donderdae om 18:30)- ds Paullet (076 841 1568) 
Huis/Hospitaalbesoek: ds Paullet (076 841 1568) 

Belangegroep: Martmarias : Natie (083 527 9613) 
Boekeleen: ds Paullet (076 841 1568) 

Pierneef-Stappers: ds Paullet (076 841 1568) 
Vrouediens: Sandra (061 930 6540), Cecile (082 921 3291) of 

Esmé (082 297 0654) 
Erediensbediening: Musiekbediening: Angelique (074 766 

7049) 

Blomme en Liturgiese ruimte: Yvonne (084 433 3921),  
Multimedia: Paul (084 632 4364) 

Jeugbediening: Sandra (061 930 6540), 
Barmhartigheid en Sending: Louis Botha Kinderhuis: 

Sandra (061 930 6540) 
Dorkas se Kombuis: Marlie (082 331 0591), 

Motorwagte-uitreik: Calla (082 455 2976) 
 

Bybelboks 
Indien jy weet van iemand wat 

nie ‘n Bybel het nie, kom haal 
gerus ‘n Bybel in die 
voorportaal. Bybels is 

beskikbaar in verskeie Afrika-
tale. 



 

Hondekos (Farina) 
Die kerk verkoop Farina hondekos vir R90 vir ‘n 8 kg sak en R250 vir ‘n 25 

kg sak. Indien jy vir jou hond ‘n “proesakkie” wil neem om uit te toets, 
vat gerus een in die voorportaal, laat weet ons of jy sou belangstel om 

die produk te koop! Vir meer inligting kontak gerus die kerkkantoor. 

Gasvryheidsbediening 
 

 “Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het 
sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste 

gehuisves” (Hebr.13:2) 

Ons doel: 

 Om mense welkom te laat voel deur hul welkom te heet, ŉ 

geselsie aan te knoop en vir hul afkondigings by die deure te gee. 

 Om by die teedrink en ander sosiale geleenthede uit te reik na 

mense, hul te betrek, hul welkom en deel van Pierneef familie te 

laat voel. 

 Deel tydens die diens chomps met ŉ versie uit aan die mense wat 

in komende week verjaar. 

 Diensbaar te wees by begrafnisse en ander funksies wat gereel 

word. 

Ons nooi mense wat deel van ons groep wil word uit om vir ds Paullet 
(076 841 1568) of Elmarie (082 447 1607) te kontak! Ons sal jou graag 

deel van ons span wil maak! 

Heel Hoenders 
Heel hoenders is weer Sondae en kantoorure beskikbaar teen 

R50 ‘n kilogram. 
 

 

Fondsinsamelings 


