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

Kantoorure: 08:00 - 12:30     
Tel: 051- 4224 010  
Whatsapp:  074 036 2005 
Faks: 051- 4225 738 / 086 605 0459 
Epos: ngk@ngkerkpellissier.co.za 
 

Bankbesonderhede: 
ABSA - Brandwagtak 
Tjekrekening: 1570 580 384                            

 ZAPPER  QR-KODE 

09:00 Charné Viljoen  (Nagmaal) 

18:30 Jong Erediens  

Graad 1 tot 6 
Vanaf 28 Februarie is daar op die  

Pellissier Gemeente App weer       
weekliks kategese materiaal vir           

Gr. 1 - 6. 

Ons nooi jou as ouer uit om ons hande 
te versterk en weekliks die materiaal 

met jou kind deur te werk. 

Indien jy enige vrae het, kontak vir Charné Viljoen by  
083 294 6640. 

09:00 Charles James (Afrikaans) 

Teks: Ef. 1: 7 & 8 

Tema: Gesonde mislukkings 

09:00 Peter Howe (Engels) 

18:30 Jong Erediens -Digitaal   
Slegs Gr. 11’s woon die diens in   
persoon by 

As gevolg van die Covid-inperkingsreëls 

word daar tans, tot verdere kennisgewing, 

slegs digitale eredienste aangebied. 

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. 

SNAPSCAN QR-KODE 

  Afrikaanse & Engelse 
Aanlyn Eredienste 

 

 Skakels na die eredienste 
 Facebook-blad - Pellissier         

Gemeente 
 Gemeente se webblad -                                                

http://www.ngkerkpellissier.co.za 
 YouTube kanaal - Pellissier Gemeente   

 Gemeente App - indien jy die app wil aflaai, soek 
“Pellissier gemeente” op die foon se App-store.  

 

As jy die YouTube “link” van die             

eredienste per whatsapp wil ontvang, 

moet jy asb. jou selno aan Sandra deurgee 

via epos na ngk@ngkerkpellissier.co.za of 

d.m.v. die gemeente se whatsapp           

074 036 2005 

Ons vier die 28ste Februarie 
nagmaal (aanlyn) en ons wil 
julle as omgeegroep, of 
gesin uitnooi om hierdie 
geleentheid saam by jou huis 
te vier.    

Nooi jou omgeegroep om daardie Sondag saam met 
julle die erediens te kyk, saam te sing en saam die 
nagmaal te gebruik.   
As jy betrokke wil raak by ‘n omgeegroep kontak vir 

Rikus by 084 620 6000. 

KOSMANDJIE-

BEDIENING 

Ons benodig weer nie-

bederfbare kos en toiletware vir 

ons Kosmandjiebediening.  Jy kan hierdie produkte by 

die kerkkantoor afgee tussen 08:00 en 12:30 op Maan-

dae tot Vrydae.  Ons koop ook  vars-produkte aan, as 

jy eerder ‘n geldelike bydrae wil maak.  

Baie dankie vir al die produkte en kontant- 
skenkings wat ons ontvang en wat die          

bediening moontlik maak 



Indien jy graag jou dankoffer koevert of enige ander  

korrespondensie buite kantoor-ure by die kerkkantoor 

wil ingee, is jy meer as welkom om dit in die kluis-

posbus by die kerkkantoor se ingang te pos.   

POSBUS BY  
KERKKANTOOR 

Gebedsbediening op die  

Gemeente App 

As familie van God ondersteun ons 
mekaar. Ons wil graag hoor waar-
voor ons vir jou kan bid. 
Voltooi die gebedsversoekvorm 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 

Gratis Wifi 
Maak gerus gebruik van die gratis Wifi wat 

beskikbaar is onder die afdak by die kerk.  

Gebruik die "Pellissier"-skakel. GEEN toe-

gangswoord is nodig nie.  Die kerkterrein sal 

oop wees weeksdae tussen 08:00 en 16:00. 

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. 

Die gemeente-

kalenders vir 2021 

is beskikbaar by 

die kerkkantoor,      

Maandae tot 

Vrydae, tussen 08:00 en 12:30. 

Baie welkom aan die volgende lidmate:   

Hennie & Ria Human- Hippocrene straat 16B, Helicon 
Hoogte 
Ricus, Nelia en Jean de Villiers- Schnehagesingel 126 
Fichardtpark 
Ronél &Guillaume du Plessis- Koringblomsingel 20, 
Pellissier 
Theresa & Carlien Horn- Taljaardstr. 20 Fichardtpark 
 
Indien jy ’n lidmaat wil word, besoek die gemeente 
se app of webblad om die nuwe lidmaatvorm te 
voltooi.  Alternatiewelik kan die kerkkantoor             
geskakel word by 051 4224 010. 

FAMILIEFEES  

16 Junie 2021 

Maak nou reeds ‘n groot             
aantekening in jou dagboek. 

 
Ons is met opgewondenheid besig met 

die beplanning van ons gemeente se 

Familiefees. Indien jy betrokke wil raak 

by die reëlings, of wil help by ‘n        

stalletjie kan jy gerus die                   

kerkkantoor skakel.  

Pleegouers word benodig vir 2 seuns, 10 jaar 

en 5 jaar. Kontak Tessa by ENGO, 051 5226 914.  

Het jy enige boeke wat  jy  
nie meer lees of gebruik nie  
OF ander items soos gereed- 
skap, speelgoed, ornamente, 
juweliersware, kombuisware 
ens. wat jy vir ons kan skenk?    
 
Gee asb. by die kerkkantoor af of skakel Jimmy Kramer 
by 082 688 6197.   

 

 


