
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 

Baie geluk aan die jongmense wat vanaand Belydenis 
van Geloof  aflê by die Jong Erediens om 18:30  

 

 

 

Bianca Brümmer 

Heineke Foot 

Annerie Hough 

Kayla Janse van Rensburg 

Dané Scholtz 

Annelé Scott 

Janelie Terblans 

SONDAG 20 Oktober 2019 

08:15 & 10:00 Rikus Hattingh / Jozua 
Pellissier@Wêreld  

Tema: Feesmaal 

Teks: Openbaring 3:20 

Deurkollekte: Boufonds 

08:15 & 10:00 Kleurkabouters: 4 - 6 jaar in die             
kleuterkamer by die kerkkantoor 

08:15 & 10:00 -KFC: Graad 1 - 4 by Pres. Brand Skool 
-Fxit: Graad 5 & 6 in die kapel 

10:00 Pienkvoetjies: 0-3 jaar in die keldersaal 

17:15 -opPad: Graad 7 & 8 in die ouditorium  
-JonkSaam:  Graad 9 tot 11 

18:30 Jong Erediens 

Tema: Sien GOD 

SONDAG 27 Oktober 2019  
Nagmaal alle dienste 

08:15 & 10:00 Rikus Hattingh 

Deurkollekte: Bybelgenootskap SA 

18:30 Jong Erediens 

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. 
 

Koevertjies is in die voorportaal en by die deure 
beskikbaar, of jy kan ‘n Internet oorbetaling maak of 

van Zapper gebruik maak. 

 
 
 
 

 Indien jy vrae of opmerking oor vandag se preek het, 
stuur asb. ‘n epos vir die betrokke leraar. Ons poog om 
Dinsdae met ‘n kort “Herkou”-video daarop te reageer. 
Hierdie video word op die gemeente se Facebook blad 

asook op die Pellissier App geplaas. 



 
 
 
 
 
 

Pellissier gemeente neem weer die komende week 
deel aan die gebedswaak van Bloemfontein Christen 

Gemeentes. 

Ons gemeente neem Woensdag 23 Oktober deel aan 
die gebedsketting. 

Daar sal na elke erediens vanoggend 'n tafel in die tuin 
wees waar jy jou naam kan opskryf in 'n tydgleuf wat 

jou pas. 'n Gebedsgids sal ook beskikbaar wees. 

Hospitaalbesoeke 
 

Mense wat graag wil betrokke raak by die 
Siekebediening kan gerus vir Rossouw Botes kontak.  

Besoeke geskied op grond van AANMELDING!  
Ons wil jou graag besoek, maar ons kan dit slegs doen 

as ons van jou weet!   
Indien jy besoek wil word, of weet van iemand wat 
besoek wil/moet word skakel asb. vir Sandra by die 
kerkkantoor OF SMS/WHATSAPP Rossouw Botes by 

083 653 2287 OF  meld asb. by die INLIGTINGS-
TOONBANK onder die gallery in die ouditorium aan.                                                                     

Blomme-bediening 

Belangstellendes wie vanaf 2020 by ons blomme-bediening betrokke wil raak kontak 
asb. vir Andre Viviers 082 200 4461, of vir Zandra by die kerkkantoor. 

#Pellissier aan tafel - Sondag 10 November 

Bring & Braai (na die 2de diens)  

Vure, pap en sous sal voorsien word. Bring jou eie vleis, ander 
bykosse, drinkgoed en stoele.  Bring ook vir jou ‘n geldjie saam 
om koek te koop vir jou poeding.  

 
Kom kuier asb. saam met ons, dit is ‘n heerlike geleentheid om 
nuwe mense te leer ken en saam te kuier – ons is mos nou              
besig met die ritme van “community”. 

Bedrag ingesamel as deurkollekte: 

Sondag, 13 Oktober   

Kinder– en Jeugsorgsentrums ENGO  - R1 495 

NUWE LIDMATE EN BESOEKERS 
 

Indien jy meer wil weet oor ons gemeente,                  

lidmaat wil word of by ‘n omgeegroep wil inskakel, 

kan jy gerus na die erediens by die                                            

INLIGTINGS-TOONBANK in die voorportaal aanmeld.                                                                            

Alternatiewelik kan jy  gedurende die week die                  

kerkkantoor skakel of besoek. 
 

VAKATURE   

Koördineerder vir die Poedingverkope 
                                                 

Ons gemeentelike kosmandjieprogram word jaarliks 
finansieël gesteun deur poedingverkope gedurende 

die wintermaande. 
 

Die poedingprojek benodig 'n  persoon om as                         
SAMERPOEPER/KOöRDINEERDER vir volgende jaar se 

poedingprojek te dien. 
 

Kontak asb. vir Annamarie Matthysen (072 843 5275) 

 

Kom geniet ‘n gratis koppie 
tee/koffie of koeldrank by die 

ontvangs-area na die erediens.  
Daar is ook heerlike koek en 

cappuccino te koop @ R5 elk. 



 

 

 

 

 

Tower of Hope Kookbeurte: 

Daar word elke Sondag vanaf 8:00 tot 11:00 vir behoeftiges gekook. 

Alles word voorsien, dit moet net gaargemaak word. 

Kom sit asb. jou naam, of jou omgeegroep se naam op die lys. 

Daar word ook mense benodig vir die klere verkope op sommige Saterdae aan behoeftiges. 
 

Motorwagte: 

Daar word elke Saterdag-oggend vir ongeveer 30 motorwagte by Southern Centre kos uitgedeel. 

Hulle moet elkeen R77 betaal voordat hulle mag staan vir die dag. 

Die kos behels: ‘n Hotdog, pakkie “chips”, bottel water en “Rise against hunger” gesins-kospakkie. 

Pellissier voorsien alles – jy moet net die hotdogs maak en die Saterdag afgee saam met die res van die kos. 

Water word geborg. 

Kom gee jou naam op asb. 
 

Sopkombuis: 

Elke Saterdag word daar so om 12:00 vir die werksoekers wat nog nie werk gekry het in die Pellissier omgewing,  

kospakkies en koeldrank voorsien, saam met ‘n “Rise against hunger” gesins-kospakkie. 

Kom gee jou naam op –  Lizelle Knox is buite by die tafels beskikbaar vir enige vrae. 
 

Ooshoek Gemeente: 

Behoeftige gemeente by Shannon plotte omgewing. 

Elke jaar word daar ‘n jaarlikse uitreik na Ooshoek gemeente gedoen. 

Hierdie jaar het ons 20 bome gaan plant en speletjies met die kinders gehou. 

Skenk gerus jou ou klere vir Ooshoek. 

Hulle het van hulle produkte te koop na die eredienste. 
 

Indien jy wil betrokke raak by ons getuienisbediening, kan jy vir Frikkie van Wyk by 083 441 2893 skakel of                
besoek ons by die tafels by die ingang van die kerk. 

 

    Tshepang Jeugsorg sentrum benodig ‘n wasmasjien asook' n ekstra yskas.  

    Daar is ook  maandeliks 'n groot behoefte aan toiletware vir die kinders,     

    skoonmaakmiddels en waspoeier. ‘n Maandelikse finansiële bydrae sal ook     

    welkom wees.  

Die kinders van Tshepang sukkel skolasties erg tans. Daar bestaan dus ook 'n groot behoefte aan ekstra klasse vir 
hulle. Kontak Jolanda Laubscher by 082 343 8087.  



Gratis Wifi 
Maak gerus gebruik van ons  gratis Wifi. Skakel 

in op die netwerk genaamd "Pellissier".                  
GEEN password is nodig nie. 

KAMPEERBELANGEGROEP KAMP 
25 - 27 Oktober 2019 

 

By River of Joy @ R260/staanplek/nag (sluit 2 persone 
in) + R60/ekstra volw + R30/ekstra kind.                             
Pensioentrekkers @ R230 vir twee. 
Bevestig asb. jou bespreking  per SMS 
na 083 462 7522 (Naam + Pellissier).  
 

Kampeerbelangegroep Groete  

 
 
 
 
 

Ons kom elke Saterdagoggend om 06:00 by die kerk 
bymekaar om saam te gesels, te bid en mekaar te 

ondersteun.               
Vir verdere inligting, skakel Wouter de Kock by                

082 821 7474.  Alle manne baie welkom!    

 

 
 
 

 
6 - 8 Maart 2020 

@ King’s Haven, Vaalbank Zuid, Bloemfontein 
 

Koste: 
R900 per persoon vir naweek besoekers  
R600 per persoon vir dagbesoekers  
Deposito van R200 betaalbaar met registrasie. 
Balans betaal teen 15 Desember 2019 
 

 
Navrae en inskrywingsvorms: 
Karin Kersop  072 158 0225 
vrouesporepellissier@gmail.com 

DVD van EREDIENSTE 
 

Bestel jou DVD van die             
eredienste / doop by die                    

TOONBANK in die voorportaal .  
 

DVD’s word die daaropvolgende Sondag afgehaal, 
of kontak Basie Botha by  082 777 2211 of Johan 

Botha by 083 501 0517. 

DOOP - Doopgeleenthede                  

vind elke eerste Sondag van  
’n maand plaas.  

 

Indien jy graag jou baba wil laat doop op 

Sondag, 1 Desember asook Sondag 5 Januarie 2020 

word jy versoek om die doopregistrasievorm te voltooi 

en nie later as Maandag, 4 November by die 

kerkkantoor in te handig nie.  
 

Doopgesprek met ouers Maandag, 11 November om 

18:00 by kerkkantoor. 


