
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 

08:00 & 09:30 Charles James (Kerk) 

09:30 Charles James (Digitaal) 

Tema: Beste van die bestes 

Teks: Markus 1:16-20 

08:00 & 09:30 Pienkvoetjies 0 - 3jr:  Kapel 
Kleurkabouters 4 - 6jr: Kleuterlokaal 
Gr. 1 - 4:  Keldersaal 
Gr. 5 - 6:  Kerkkantoor 

09:00 Peter Howe (Engels - Digitaal) 

17:15 OpPad Gr. 7: Kapel 
             Gr. 8: Ouditorium 

18:30 Jong Erediens  

 

08:00 & 09:30 Charné Viljoen (Kerk) 

09:30 Charné Viljoen (Digitaal) 

09:00 Peter Howe (Engels - Digitaal) 

18:30 Jong Erediens 

  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. 

SNAPSCAN QR-KODE 

As gevolg van die Covid-inperkings word daar 
tans slegs 50 persone per erediens toegelaat.  

Vanaf Sondag 1 Augustus sal 

daar  weer heerlike poeding 

verkoop word na elke oggend-

diens @ R12 per bakkie.  

Hierdie gelde word aan-         

gewend vir die gemeente se   

Kosmandjiebediening. 

Indien jy bereid is om ons te help met die bak van 

poedings, kan jy asb. vir Roelf by  083 485 4876    

kontak.   

Op Sondag 1 Augustus 2021 
begin ons met ‘n nuwe reeks: 
“Volg My”. Op die oomblik 
brand ons land en die vraag is: 
Hoe kan ons as gelowiges ‘n 
verskil maak? In ons reeks gaan 
ons leer wat dit beteken om 
Jesus te volg. Ons gaan dit nie 
net hoor nie, maar dit ook   
prakties toepas. Ons sluit weer 

aan by ons skoenritme. Van 22-29 Augustus gaan daar 
meer as 35 geleenthede wees waar ons blootstelling 
kan kry oor wat dit prakties beteken om Jesus te volg. 
Hou asb al die kommunikasie dop en moenie uitmis 
op hierdie geleenthede nie. 

   Baie dankie vir elkeen se            
   ondersteuning met ons rou- 
   vleis verkoping. Ons het die mooi 
   bedrag van R19 200 ingesamel.   

DRAMAties'21 is op pad!   
Hou die afkondigings dop, want die     

datum sal later aangekondig word. 

Ons gemeente se Divorce 

Care kursus begin op          

Donderdag 5 Augustus om 

18:00. Dit is 'n internasionale 

erkende program wat gevolg word en strek oor 13 

weke. Dit is gemik op persone wat besig is om te skei 

of reeds geskei is.  Koste beloop R350 per persoon.  
 

Kontak Martie Barnard by 083 379 9147   



Ons wil graag deeglik en effektief met jou kan 
kommunikeer.  
Daarvoor is ons app: “Pellissier Gemeente” daar.  

Ons wil graag primêr daardeur met jou 
kommunikeer. 

 

Kry die volgende daarop: 

 Nuutste Leraars gesels 
 Afkondigings 

 Omgeegroep materiaal 
 Al die kategese materiaal  

 Die gemeente kalender 
 Daaglikse Ritmes van Maandag tot Vrydag              

 Enige belangrike nuus vir die groepe en aksies 
waarin jy belangstel 

 Kyk ons erediens uitsending Live op die app 

 Erediens tye soos wat ons weekliks per SMS 
uitgestuur het 

Gebedsbediening op die  
Gemeente app 

As familie van God ondersteun ons 
mekaar. Ons wil graag hoor waarvoor 
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 

Lidmate wat graag hul kindertjies begin September wil 
laat doop moet asb. die doopregistrasie-vorm voor of 
op Vrydag 20 Augustus voltooi en by die kerkkantoor 
inhandig of elektronies instuur d.m.v. die gemeente 
app of webblad. Vir meer 
inligting skakel Zandra by die 
kerkkantoor.  
Die doopgesprek vind plaas op 
Woensdag 25 Augustus om 
18:30 by die kerkkantoor. 

Baie welkom aan die volgende lidmate:   

Juanré & Loande Jenkinson- Lambonstr. 8  
Fichardtpark 
 
Indien jy ’n lidmaat wil word, kan jy die Gemeente 

app of webblad gebruik om die nuwe lidmaatvorm 

te voltooi.  Alternatiewelik skakel die kerkkantoor. 

HET JY AS LIDMAAT NIE ANDER 
VERVOER NA ’N DOKTER, APTEEK OF 

SELFS VIR JOU MAANDELIKSE 
INKOPIES NIE? 

Skakel asb. die kerkkantoor, ons nuwe    
bediening sal probeer help.       

BENODIG JY MEDIESE OF REGSHULP? 

Indien jy nie ‘n mediese fonds het nie en finansieël 
swaarkry, kan jy gerus met een van die leraars skakel as 
jy professionele hulp benodig.  

Ons het ‘n dokter, tandarts en sielkundige wat sal 
probeer help.  

Jy kan dieselfde doen as jy regsadvies benodig en jy nie 
daarvoor kan betaal nie.  

KOSMANDJIE ITEMS  
NA-URE AFGEE 

Ons het nou ‘n Pelli-spens 
houer beskikbaar langs die 
afdak by die kerkkantoor      
indien jy buite kantoor-ure 
nie-bederfbare produkte    
daarin wil plaas. 
Die skuifhek kan net oop-
gestoot en weer toegestoot 
word asb, dit is nie gesluit nie. 
Baie dankie vir elke bydrae wat ons ontvang om 
hierdie bediening moontlik te maak! 

PELLISSIER GHOLFDAG  
17 SEPTEMBER 

Schoemanpark gholfbaan.          
R 300.00 per speler 
(halfway house) ingesluit.  
Kompetisie: BBS Scramble 
drive. Baie pryse om te wen. Kontak vir Johan     
Botha 0835010517 vir meer inligting. Bespreking 
by Pro Shop Schoemanpark. 


