
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  

Tema: In die skoene van ‘n ouer wat ‘n kind 
verloor het 

Teks: 2 Kor. 4: 8 - 10 

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 & Gr. 8 
JonkSaam Gr. 9 - 11 

18:30 Jong Erediens  

Tema: Rou 

 

08:00 & 09:30 Eugene Fortuin 

09:00 Peter Howe (Engels - Digitaal) 

18:30 Jong Erediens 

Ons dankbaarheidsoffer (10de Maand dankoffer) 
word vanaf Oktober tot Desember ingesamel. 
Hierdie is ‘n eenmalige spesiale bydrae wat ons bo 
en behalwe die maandelikse bydrae of erediens-
kollekte gee. 
 
Baie dankie by voorbaat vir jou ondersteuning ook 
vir hierdie belangrike insameling! 

SNAPSCAN QR-KODE 

As gevolg van die Covid-inperkings word daar 
tans slegs 250 persone per erediens             

toegelaat.  

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. 

PELLISSIER SKIETDAG 
Ons beplan ‘n heerlike familie-dag 
by die Silhouette-skietbaan net 
buite die stad op Saterdag 23     
Oktober.  Daar is groot pryse te 
wen en ‘n verwelkomingspakkie 
ter waarde van R150. 

           1ste Prys :  Remington 308 Jaggeweer 
            2de Prys :  Blouwildebees met 1 nag verblyf   
                      vir 2 persone 
           3 de Prys :  Gemsbok dag-jag en nog baie ander   
                                 pryse 

Inskrywingsfooi:  R450 
 

Daar gaan ook ’n windbuks-kompetisie vir jong 
kinders wees.  Van die pryse is ’n windbuks en ‘n    
“BB-gun”. Inskrywingsfooi: R30 
Daar is ook springkastele vir die jongspan. 
 

Inskrywings kan by Danie Hoffman gedoen word by  
082 477 9897, danie@motortuneups.co.za of op die             
gemeente app/webblad.  Indien jy ons kan help met 
die borg van nog pryse vir hierdie kompetisie kan jy 
ook vir Danie Hoffman skakel. Geen prys is te klein of 
te groot nie.  In ruil vir jou borgskap is jy welkom om 
op dié dag jou promosiemateriaal by die skietbaan te 
kom uitstal.  Ons sal ook op sosiale media vir jou 
blootstelling gee.   

Daar gaan ook heerlike eet- 
en drinkgoed te koop wees!  
Kontak asb vir Marie      
Malherbe by  082 7634 525 
as jy wil help met die 
verkope, of die maak van 
die kos. 



 
 
 
 
 
 

Die kerkkantoor beskik tans oor ‘n lys van  
gemeente-lede wat werkloos is.  

BESIGHEDE EN LIDMATE WAT BEWUS IS VAN OF  
OOR WERKSGELEENTHEDE BESKIK, KONTAK ASB           
VIR SANDRA BY DIE KERKKANTOOR SODAT ONS 
HIERDIE LIDMATE KAN PROBEER HELP. 

Lidmate wat graag hul name op die werksoekerslys 
wil plaas, kan vir Sandra by die kerkkantoor ‘n e-pos 

na ngk@ngkerkpellissier.co.za stuur. 
 

      Dit is met leedwese dat ons die   

                      gemeente meedeel van die           

                      afsterwes van Hennie Mulder en  

                      Dorie le Roux. 

Die gemeente bid vir hulle families en vriende 

die troos en seën van die Here toe.   

BELYDENISAFLEGGING     
  Baie geluk aan die jongmense wat              
  Vrydagaand 10 September Belydenis    
  van Geloof afgelê het. 
 

Liebe Boje   Cayla Bolton 
Etién Linde   Rudolph Hattingh 
Amy Jacobs  Kyle Neveling 
Juané Rens   Gerhard Van der Westhuizen 
Herman van Wyk 
 

Baie welkom aan die volgende lidmate 
 

Anton & Ansie Pelser - Die Gewels No. 4 Pellissier 
Priscilla Coetzee - Rietkooistraat 9 Pellissier 
SW & Yolande Van den Hever - Lloyd Georgestr. 26 
Uitsig 

 
 

Indien jy ’n lidmaat wil word, kan jy die Gemeente 
app of webblad gebruik om die nuwe lidmaatvorm te 
voltooi.  Alternatiewelik kan die kerkkantoor geskakel 
word by 051 4224 010. 

Het jy enige boeke wat  jy nie 
meer  lees of gebruik nie OF   
ander items soos gereedskap, 
speelgoed, ornamente,          
juweliersware, kombuisware 
ens. wat jy vir ons kan skenk?  

Gee dit asb. by die kerkkantoor af, of skakel Jimmy             
Kramer by 082 688 6197.   

BENODIG JY MEDIESE OF REGSHULP? 
Indien jy nie ‘n mediese fonds het nie en finansieel 
swaarkry, kan jy gerus met een van die leraars skakel 
as jy professionele hulp benodig. Ons het ‘n dokter, 
tandarts, sielkundige en apteker wat sal probeer help.  
Jy kan dieselfde doen as jy regsadvies benodig en jy 
nie daarvoor kan betaal nie.  

Meertalige bediening 

Ons is baie opgewonde oor die        
Engelse eredienste wat Sondae    
uitgesaai word en ook die kort 
boodskappe wat Woensdae 
beskikbaar is.    

Daar is ook een maal per week op Maandae ‘n kort 
boodskap in Sotho beskikbaar. Gebruik asb hierdie 
boodskappe om vir mense te stuur met wie jy ‘n 
geestelike gesprek wil voer, of selfs te lei na Christus! 
 

Kyk gerus op die afkondigings hoe jy toegang kan kry 
na die verskillende boodskappe, of whatsapp jou     
behoefte (Engels en/of Sotho) na 074 036 2005 of 
kontak ons by die kerkkantoor vir meer inligting. 
 

Baie geluk aan die volgende         

persone wat die Bybelskool        

bygewoon het en hul Veritas 2          

sertifikate ontvang het : 

Kenneth Thubela ; Veronica van Vuuren ;   

Riekie du Preez & Barbara Gaudin. 

As jy ‘n afgetrede verpleeg-

personeellid is en graag wil 

aansluit by ons Hospitaal-

bediening of  Hospice,     

skakel asb. vir Charles 

James by 082 322 5484. 


