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

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

09:00

Rikus Hattingh

Tema:

Vrygemaak

Teks:

Eksodus 20:2

18:30

Jong Erediens

Gebedsbediening op die
Gemeente App
As familie van God
ondersteun ons mekaar.
Ons wil graag hoor waarvoor
ons vir jou kan bid.
Waarvoor kan ons
vir jou bid?

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

Voltooi die gebedsversoek
vorm op die App sodat ons
saam met jou kan dra aan
die moeilik en die mooi van
jou lewe.

Leraars Gesels Online (op Facebook)
Donderdag 17 September om 20:15
Ons gesels met van ons skoolhoof-lidmate oor die
uitdagings wat hulle en onderwysers in die COVID
tyd beleef.

“Lig vir my pad” begin vandag. As deel van die skoene

ritme gaan ons vir 11 weke stilstaan by die 10
gebooie...Psalm 119:105 sê so mooi: “U woord is die
lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”

Indien jy graag jou dankoffer koevert of enige ander
korrespondensie buite kantoorure by die kerkkantoor
wil ingee, is jy meer as welkom om dit in die
kluis-posbus by die kerkkantoor se ingang te pos.
Maak asb. seker dat die koevert in die kluis val!

Materiaal
Graag 1 tot 11

Op die Pellissier Gemeente App is daar weekliks nuwe
kategese materiaal. Ons nooi jou as ouer uit om ons hande te
versterk en weekliks die materiaal met jou kind deur te werk.
Vir enige vrae, kontak vir Charné Viljoen by 083 294 6640.

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?

Baie welkom aan die volgende lidmate:
Wilhelmus, Desiree, Wilhelmus jr, Anton en Milane
van der Schyff
Plaas Rietfontein, Soutpan
KOM STAP SAAM!!
Maandag- tot
Donderdagaand om
17:45 vanaf
Brandkop.
Skakel Sandra by 072 705 3339 vir meer inligting.
ALMAL IS WELKOM!

Lidmate wat graag hul kindertjies wil laat doop
tussen November 2020 en Februarie 2021, kan vir
Zandra by die kerkkantoor skakel. Die doopkategese
word d.m.v. Zoom aangebied en strek oor vier weke
(Woensdae) 7 - 28 Oktober om 18:30.

Indien jy belangstel om in te skakel by die
toerustingsgeleenthede met die oog op lidmaatskap,
voltooi asb. die Aansoek om Belydenisaflegging
vorm vir Volwassenes op die gemeente App of
skakel die kerkkantoor.
Die toerusting word 7 Oktober tot 18 November
2020 om 18:30 d.m.v. Zoom aangebied en strek oor
ses weke (Woensdae).

Die kerkkantoor beskik tans oor ‘n lang lys van
gemeentelede 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 HELP.
Lidmate wat graag hul name op die werksoekers-lys
wil plaas, kontak asb. ook vir Sandra by die kerkkantoor
of e-pos na ngk@ngkerkpellissier.co.za

Baie dankie vir al die produkte wat die afgelope tyd in
die koshouers geplaas is!
Die houers by die kerkkantoor en die kerkterrein
is terug geneem na die persoon wat dit vir ons
geleen het.
Is jy siek of weet jy van iemand wat siek is?
Ons wil graag met jou gesels. Skakel of WhatsApp
asb. vir Sandra by 072 705 3339
OF SMS/WhatsApp Rossouw Botes by 083 653 2287.

Lewer asb. verdere produkte vir ons by die
kerkkantoor af tydens kantoor-ure (08:00 - 12:30), of
gee gerus ’n kontant skenking as jy wil - gebruik
kosmandjie as verwysing wanneer jy inbetaal.

