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

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 

 

09:00 Danie van Tonder 

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. 

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 

 
 

Die Familiefees van  
3 April word uitgestel 

Ons het geweldig baie vleisbestellings ontvang.  
 Baie dankie vir almal se ondersteuning. 

Ons verwerk tans die bestellings. 
 

A.g.v. die “total lock-down” sal vleis NIE MEER op                  
Saterdag 04/04 BESKIKBAAR wees NIE.  

Die vleis word gevries. Ons sal laat weet as daar nog 
vleis beskikbaar is, na die “lock-down” periode.                                     

Verdere reëlings volg so gou ons kan.  

Die volgende is tot verdere  
kennisgewing uitgestel 

 

  Volwasse Kategese -  Skryf in d.m.v. die APP/Web 
 Verlieshantering 
 Doopkategese - vir doop 3 Mei, 7 Junie of 5 Julie 

skryf in d.m.v. die App/Web 
 Pellissier Groen - GEEN herwinning 

Ondersteuning van Leraars 
 

Die leraars is almal steeds op hulle selfone 
beskikbaar gedurende die “total lock-down”  

periode.  Pastoraat en ondersteuning word steeds 
verleen. Tegnologie soos WhatsApp video oproepe, 
Skype of selfs net ’n telefoonoproep kan met groot 

vrug gebruik word. 

NUWE LIDMATE    
Indien jy ’n lidmaat wil word, besoek die  

gemeente se APP of Webblad om die nuwe lidmaat 
vorm te voltooi.    



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. Voltooi jou aansoekvorm 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 na Zandra ge-epos word nie. Volg asb. met 
    jou mentor op. 
 

Aansoekvorm beskikbaar op die APP/Webblad 

 
 
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. 


