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

OGGEND-EREDIENSTE:
Vanaf Sondag 22 Maart sal ons erediens om 09:00 gebeeldsend (“livestream”) word.
Dit volgende opsies is beskikbaar:
 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.
Ons versoek jou dus vriendelik om tot verdere kennisgewing nie die eredienste te kom bywoon nie, maar wel
deel te neem aan die beeldsending by jou huis.

JONG EREDIENSTE:
Op Sondag 22 Maart en Sondag 29 Maart sal daar geen Jong eredienste wees nie. Vanaf Sondag 5 April sal die

Jong erediens om 18:30 uitgesaai word.

DANKOFFERS:
Tydens hierdie tyd van isolasie wil ons jou vriendelik versoek om steeds jou dankoffer getrou te gee.
Jy kan op die volgende manier bydra:
EFT (bankbesonderhede bo-aan bladsy, kalender of webwerf), of Zapper (volg skakel op App of webwerf), of
gebruik die volgende skakel: http://www.ngkerkpellissier.co.za/bydrae

SONDAG 22 Maart 2020
09:00

Danie van Tonder

Tema:

Bou mekaar op

Teks:

1 Tessalonisense 5:8-11

SONDAG 29 Maart 2020
09:00

Danie van Tonder
Deurkollekte: 15 Maart
Helpmekaar Studiefonds - R 1 452

Die Familiefees van
3 April word uitgestel
Daar gaan wel nog vleis teen baie billike pryse
verkoop word.
Jy kan jou bestelling op die App/Webblad plaas,
of vir Zandra by die kerkkantoor skakel sodat sy
vir jou die pryslys en bestelvorm kan e-pos, of
e-pos haar by zandra@ngkerkpellissier.co.za
Die vleis sal beskikbaar wees op Saterdag 4 April
by die kerk.
Baie dankie dat jy die Wit Olifant tafel so
getrou ondersteun.
Ons vra dat jy tot verdere kennisgewing nie
meer vir ons items bring nie.
Ons stoorplek is beperk.

18:30 - Volwasse Kategese
15 April - 6 Mei 2020 (Vier geleenthede) in die
Raadskamer by die kerkkantoor.
Indien jy belangstel om in te skakel by dié toerustingsgeleenthede met die oog op lidmaatskap, voltooi
asb. die aansoekvorm, wat beskikbaar op die APP, Web
en kerkkantoor.
Koste: R50 vir kategese materiaal. Handig asb. jou
vorm by die kerkkantoor in, nie later as 6 April.

18:30 - Verlieshantering
15 April 2020 in die kapel. Die kursus is vir mense wat
geliefdes aan die dood afgestaan het, hul werk verloor
het, of deur 'n egskeiding is. Koste: R50 per persoon.
Aanbieder: Dr. Yvonne Lane
Kontak asb. die kerkkantoor indien jy dit wil bywoon.

DOOPGELEENTHEDE
-Elke 1ste Sondag van ‘n maandIndien jy graag jou baba wil laat doop op Sondag
3 Mei, 7 Junie of 5 Julie word jy versoek om die
doopregistrasievorm te voltooi en nie later as
Maandag, 6 April 2020 by die kerkkantoor in te handig
nie.
Vorm beskikbaar op App, Web, nuwe intrekkers en
kerkkantoor.
Koste: R120 (Doopmateriaal, doopkers en doop-DVD)
NEEM ASB KENNIS!
Die doopkategese strek oor vier weke (Woensdae) van
15 April tot 6 Mei om 18:30 by die kerkkantoor.

Besoek gerus ons gemeente
APP of WEBWERF vir meer inligting oor
ons bedieninge.
Belydenis van Geloof vir Jongmense
Datum
Sondag 17 Mei om 18:30
1. Handig jou aansoekvorm in by die kerkkantoor nie
later as Maandag 4 Mei 2020.
2. Stel asb. jou mentor en bedieningsleier in kennis,
want hulle moet vir jou ‘n getuigskrif skryf.
3. Die getuigskrifte moet asb. nie later as Dinsdag
4 Mei by Zandra ingehadig word nie.
Aansoekvorm beskikbaar op die APP, Web en
kerkkantoor.

1 Tessalonisense 5:11 “Praat mekaar moed in en
versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle
trouens reeds doen”.
1. Bid asb. teen die verspreiding van die COVID-19

virus.
2. Bid ook vir elke mens in Suid-Afrika vir kalmte en
wysheid, maar veral ook vir almal wat in leiersposisies
is en besluite moet neem in hierdie uitdagende tyd.
3. Bid vir elke Christen in Suid-Afrika om veral nou die
liefde en vrede van Jesus uit te leef.
Indien jy ‘n gebedsversoek het, kan jy gebruik maak
van die gemeente APP (kontak/vorm) of skakel
Sammy Holiday by 082 554 7264.

Baba in pleegsorg
‘n Twee maande oue baba dogtertjie is tans in
pleegsorg. Die pleegouers benodig dringend enige
baba benodighede. Indien jy kan help, kontak of gee
asb. af by die kerkkantoor.

NUWE LIDMATE
Indien jy ’n lidmaat wil word, besoek die gemeente
se APP of Webblad om die nuwe lidmaat vorm te
voltooi. Alternatiewelik kan jy gedurende die week
die kerkkantoor skakel of besoek.
Baie welkom aan die volgende lidmate:
Lance en Rina Hildebrand
Rosenheim 5, Besemboslaan, Pellissier

HERWINNING - HELP ons asb. met die volgende:
Plaas asb. die regte materiaal in die regte houer, al
die houers is gemerk.
Moet asb. nie gemengde materiaal in een houer plaas
nie!
Glashouers: Slegs bottels en inmaak-vlesse. ASB GEEN
ANDER GLAS PRODUKTE NIE.
NEEM ASB KENNIS!
Ons neem GEEN van die volgende produkte nie:
Buisligte of energie besparende gloeilampe
(dit bevat kwik en is baie gevaarlik).
Polistireen.
NB! Help ons asb. om die herwinning-stasies so
netjies as moontlik te hou.
Vir enige navrae oor herwinning, skakel gerus vir
Duart Hugo by 082 789 4615.
Die hek in Vlakfonteinlaan is oop Maandag tot
Vrydag 08:00 tot 15:30.

“Bou mekaar op”
22/03/2020
1 Tess 5:11: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds
doen.”
Bybel Tyd:
Laai die Pellissier “app” af. Maak seker jou “general notifications” is aan. Maak ook seker
jou daaglikse ritme “notification” is aan. Lees elke dag jou daaglikse ritme.
Bid Tyd:
Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding
Dankgebed (gebed voor ete): Praat mekaar tydens ete moed in.
Seëngebed (seën mekaar elke oggend so): Here, help my om hulle moed in te praat wat moed verloor het.

Gesels Tyd:

Teks: 1 Tess 5:8-11

Oopskop vraag: Gee elkeen in die groep/huis ’n geleentheid om hulle grootste vreugde of hartseer van die
afgelope week/dag te deel.
Raakvat vrae:
1. Lees 1 Tess 5:8 – gesels met mekaar oor watter sake ons vandag kalmte nodig het. Die “nugter” beteken
“kalmte”.
2. Lees 1 Tess 5: 8 – waarteen moet ons mekaar in vandag se lewe beskerm? Die borsharnas het harte beskerm in
‘n oorlog.
3. 1 Tess 5:10 – Dink aan voordele van Jesus se sterwe en veral aan ander voordele as net die verlossing.
4. Lees Joh 13:1-17 – Waar kan ons vandag mense dien deur die minste te wees?
5. Lees Joh 21:15-19 – Gesels oor hoe ons mekaar kan help om ander se foute reg te maak.

Speel Tyd:

(Ons spandeer kwaliteit tyd saam)

1. Gebruik hierdie tyd as gesin en gesels oor die Korona virus en hoe julle as gesin ‘n verskil kan maak in
hierdie tyd.

Doen Tyd:

(Ons oefen ons geloof op ‘n praktiese manier)

Hoe kan julle ouer/swakker/siek mense in hierdie tyd help. Dink aan praktiese maniere hoe julle ‘n verskil kan
maak.
Onthou om jou dankoffer te gee sodat die werk van God se gemeente kan voortgaan.

