
Voltydse leraars:  Charles James, Francois Lamprecht, Rikus Hattingh en Charné Viljoen 

Kantoorure: 08:00 - 12:30     
Tel: 051- 4224 010  
Faks: 051- 4225 738 / 086 605 0459 
Epos: ngk@ngkerkpellissier.co.za 
 

Bankbesonderhede: 
ABSA - Brandwagtak 
Tjekrekening: 1570 580 384                            
Takkode: 334 334

 ZAPPER  QR-KODE 

09:00 Charles James 

TEMA: “Handbriek” 

09:00 Rikus Hattingh 

DIE KERKKANTOOR 
SE TELEFOON-
NOMMER HET             

VERANDER 

Let asb. daarop dat die               
kerkkantoor nou SLEGS een nommer het,      

nl.:  051 4224 010 

 

As gevolg van die Covid-inperkingsreëls 

word daar tans, tot verdere kennis-

gewing, slegs digitale eredienste   

aangebied. 

Indien jy ’n lidmaat wil word, besoek die      

gemeente se app of webblad om die nuwe       

lidmaatvorm te voltooi.  Alternatiewelik kan jy  

gedurende die week die kerkkantoor skakel by 

051 4224 010. 

Bestel gerus jou DVD van die eredienste / 

doop deur vir Basie Botha by 082 777 2211 

of  Johan Botha by  083 501 0517 te kontak. 

WEEK VAN 

GEBED       

18 - 20 Januarie  2021 

aangebied deur Jozua Ehlers   

Hierdie eredienste word slegs digitaal 

aangebied. Indien jy wil deelneem aan die 

eredienste stuur jou epos-adres aan Jozua 

by jozuae@od.org 

Baie dankie aan elkeen wat bygedra het tot 
ons Seisoen van Dankbaarheid. ‘n Bedrag van 
R1,7 miljoen is ingesamel.   

AAN GOD AL DIE EER !   

FOKUS 

17 JANUARIE   

TOT  

7 MAART 

Vir die eerste deel van 2021 gaan ons stilstaan 
by die “gesond wees” ritme. Die hart met die 
pleister. Ons gaan gesels oor skuld en skuld  
gevoelens, oor gesonde konflik, gesonde 
selfsorg, gesonde selfbeeld, gesonde hanter-
ing van mislukkings, gesonde grense, gesonde 
self-verstaan en hoe om vanuit God se genade 
te leef. 

SNAPSCAN QR-KODE 



Indien jy belangstel 
om in te skakel by 
die toerustings-
geleenthede met 
die oog op lidmaat-

skap, voltooi asb. die Aansoek om Belydenisaflegging 
vorm vir Volwassenes op die gemeente app of  skakel 
die kerkkantoor. 

Die toerusting word 3 Februarie tot 10 Maart 2021 om 
18:30 aangebied en strek oor ses weke (Woensdae).                

Lidmate wat graag kindertjies 

wil laat doop moet asb. vir  

Zandra by die kerkkantoor 

skakel vir meer inligting.    

     HERWINNINGSTASIE 

      Let asb. daarop dat 

die herwinningstasie weer op            

25 Januarie open. 

Gebedsbediening op die      

Gemeente App 

As familie van God ondersteun 
ons mekaar. Ons wil graag hoor 
waarvoor ons vir jou kan bid. 
Voltooi die gebedsversoek-    
vorm op die app, sodat ons   
saam met jou kan dra aan    
die moeilik en die mooi van   
jou lewe. 
 

Indien jy deel wil word van ons gebedsbediening kan 
jy vir Sammy kontak by sammyholliday2@gmail.com 

    Is jy siek of weet jy van  

    iemand wat siek is?  Ons  

    wil graag met jou kontak  

    maak. Skakel of WhatsApp asb. 

    vir Sandra by 072 705 3339 OF 

SMS/WhatsApp Rossouw Botes by 083 653 2287. 

Pellissier  

Huwelikskursus 
Ons nooi jou uit om 

deel te wees van 

hierdie 6 weke kursus. 

Die koste is R200 per paar. Die AANLYN-KURSUS begin 

Woensdag  3 Februarie om 18:30 en strek oor 6 Woensdag-

aande. Hierdie is een van die beste huwelikskursusse wat 

tans beskikbaar is.   Kontak Sandra by die kerkkantoor om 

jou plek  te bespreek.  

Alzheimer’s Suid-Afrika 

bied ‘n twee dae kursus 

aan rakende die         

versorging van persone 

met dimensia. Hierdie kursusse vind plaas elke eerste 

week van ‘n maand. Kostes is R650. Skakel Sanet by 

081 598 5557 om jou plek te bespreek.   

Dames hou die 13de Februarie oop vir Ester 2021. Dit gaan n virtuele konferensie
wees net vir die dag.  Kostes is R150. Kom sit by Jesus se voete en kry nuwe krag en 

inspirasie wat so broodnodig is veral in uitdagings van huidige omstandighede.
Spreker: Ds Elza Meyer

Program
09:00 - 11:00 - Sessie 1
11:30 - 13:00 - Sessie 2
14:00 - 16:00 - Sessie 3      

Kaartjies beskikbaar by https://itickets.co.za/events/450395

 

Die gemeente-kalenders vir 2021 is 

beskikbaar by die kerkkantoor, Maandae tot 

Vrydae, tussen 08:00 en 12:30. 


