
 

PINKSTER 2020 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 

082 340 9994 
 

Ds Deon Koegelenberg 
084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 24 MEI 2020 

 

Kerkkantoor: Maandag tot Vrydag 08:00 - 13:00 

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

 

 

Ons het tydens Pinkster lidmate gevra om dit te oorweeg om 

groepe te vorm met wie daar op 'n gegewe tyds,p met ander in 

die groep 'n videocall te maak en te deel wat elkeen/elke gesin uit 

die gedeelte ontdek het. Die terugvoer van die mense wat dit wel 

gedoen het, is baie posi,ef.  

 

Indien dit vir jou 'n posi,ewe ervaring was, wil ek sulke groepe 

aanmoedig om een maal per week nog steeds met mekaar 'n  

videocall te doen en dan sommer te deel wat die Here in julle 

s,ltetyd vir julle oopgebreek het, of julle kan Sondag se preek  

bespreek. 

 

En vir dié wat dit dalk nie tydens Pinkster gedoen het nie, begin 

dié week sommer 'n nuwe groep wat weekliks saamgesels. 

Die vlak van lekker kuier so op die fone is nogal verbasend lekker. 

 

Ons wil vir ds Miga baie dankie sê vir die boodskappe en die inter-

ak,ewe manier waarop hy die Pinkster vir ons voorberei het. Dit 

was reg,g vir ons 'n goeie Pinkster gewees. 

24/5 Mariana de Jongh, Christof du Plessis jr, Zelda Jordaan,  

         Marthinus van Niekerk 

25/5 Dionne du Toit, Deon Ellis, Hanja Kriel 

26/5 Paul Fouché, Jan-Hendrik Joubert, Tanja Kotze 

27/5 Albertus Geldenhuys, Maria Rossouw, Sarina Wium 

28/5 Fred Diener, Saritha Kriel, Jean Phillip Theron, Anreen Verster 

29/5 Cynthia Greyling, Jacques Wium 

30/5 Lisa Cronjé, Russouw Grobbelaar, Daniël Jordaan, Marius  

         Pheiffer 

GELOOF  

BELOFTE OFFERS 

GGA Sendingfonds 

Standard Bank 

Takkode 050-107 

Rek 083 050 353 

 

 

MURRAY DANKOFFERS 

NG Kerk Murray 

ENB 

Takkode 200-207 

Rek 62194 746247 

 

 

HUIS MIMOSA 

ABSA 

Takkode 334-207 

Rek 2450 400 192 

 

 

PETRA INSTITUUT 

ABSA Takkode 632-005 

Rek 137 014 0525 

 



NG Kerk Murray 
B
id
 v
ir
 

 
Johan Kriegler  

(Woonstel 18 Mimosa Tel 0233563967)  
is in Mediclinic 

 
 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse 
 
 

FOKUS OP GOD    
Jesaja 6:8 "Toe het ek die Here hoor vra: 'Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper 
wees?' Ek het geantwoord: "Hier is ek! Stuur my!" 
 
VOORBIDDING 
• Dat die Valleiers God sal hoor en gehoorsaam ten spyte van frustrasie en onsekerheid.  
• God help ons om nie op te hou uitreik na mekaar nie 
• Vir onderwysers, kinders, ouers en onderwysleiers wat groot uitdagings in die toekoms 

moet aanpak 
• Bid vir boere in die Vallei 
• Vir goeie reën die winter 
• Dat boere sal omgee vir werkers en seisoenwerkers 
• Vir  finansiële oorlewing vir boere wat moeilike seisoen gehad het 
 
DANKBAAR 
• Dank God vir al die omgee tussen Valleiers 
      
   
  Kontak Gerhard Joubert 082 806 0424 as jy saam met ander twee keer per week wil saam bid. 

Die kerkkantoor sal  

Maandae vanaf 

08:30 tot 12:00 

oop wees vir persone wat 

kontant bydraes  

wil inbetaal.  

Kontak asseblief die leraars 

indien jyself of iemand van wie 
jy weet op enige manier swaar 

trek. Hetsy emosioneel, finan-

sieel (kosgebrek het) en self 

net kan doen met 'n bietjie  

data. 

HOE WERK DIE ZAPPER KODE? 
Jy laai eenvoudig die Zapper app op jou slimfoon af en 
installeer dit. Wanneer jy dit dan oopmaak, sal dit jou 
stap vir stap begelei om jou Bankkaart met die app te 

link. Wanneer jy dan die kode sien, maak jy die Zapper 
app oop, druk in die middel en scan die kode. Onmid-
dellik kom Murray se besonderhede op en jy kan die 

bedrag intik en "Ok" en die betaling is afgehandel. 
So maklik soos dit. 

Vallei Gebedsversoeke 

 Let daarop dat ALLE pakkies (sluit in geld en bankkaarte) 

ASSEBLIEF by voordeur van Huis Mimosa afgegee moet word. 

Niks mag deur heining aangegee word nie. Dis baie belangrik, 

want ALLES MOET DEUR ONS ONTSMET word.  

Ons maak staat op u samewerking. 

Dankie: Lisbé Joubert 


