
 Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 

082 340 9994 
 

Ds Deon Koegelenberg 
084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 31 MEI 2020 

 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons is baie opgewonde oor die feit dat die President ons land opgeroep het 

tot ŉ dag van gebed op Sondag 31 Mei 2020. 

 

Met publikasie was al die inlig.ng nog nie beskikbaar nie, maar sal soos dit 

beskikbaar word deurgestuur word op die Whatsapp groepe. 

 

Daar word ŉ gesamentlike gebedsgeleentheid beplan vir Sondag 18h30 wat 

lewendig uitgesaai gaan word waaraan ons kan deelneem. 

 

Indien jy nie daaraan kan deelneem nie, bid dan om 18h30 saam vir die 

volgende sake: 

 

• Persone wat deur die virus geïnfekteer is 

• Families wat geliefdes aan die dood afgestaan het 

• Persone wat in die voorste linie is om siek mense te versorg 

• Persone wat in die voorste linie is om die verspreiding van die virus te      

          beperk 

• Die president en regeringsamptenare wat belangrike besluite moet 

neem 

• Navorsers wat ‘n kuur en entstof ontwikkel vir die beveg.ng van die 

virus 

• Die land en sy mense wat op ekonomiese en maatskaplike gebied oor 

‘n wye front uitgedaag word 

• Kerke, kerkleiers en Gemeente leiers wat moeilike besluite moet neem 

 

Vriende, die Bybel is vol voorbeelde waar die Here kragdadig ingryp as ŉ land 

saam sy aangesig soek. Kom ons maak moeite om as land Sondag 18h30 God 

se aangesig op te soek. 

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 
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Brahm Reynecke (0734219770) se ma is verlede Saterdag oorlede 
 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse 

FOKUS OP GOD    
1 Kor 3:16  
"Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon 
nie?" 
 
VOORBIDDING 
• Dat die Gees van God in en deur ons sigbaar sal wees 

• Ons bid vir sendingwerkers en al hul uitdagings (beperkinge op reis, uitreike en finansies) 
• Meer fokus op eie gemeenskappe, ontginning van nuwe metodes van bedien en meer tyd vir God 

en gesinne 

•  

DANKBAAR 
• Vir die Heilige Gees wat  in ons woon 

• Die mag en krag van die Heilige Gees wat ons en die Vallei kan transformeer 
• Dankbaar vir sendingwerkers wat nuut fokus 

• Dankie Here vir goeie reën hier en in die Wes-Kaap 

       
    Kontak Gerhard Joubert 082 806 0424 as jy saam met ander twee keer per week wil saam bid. 

Die kerkkantoor is  

weer oop vanaf  

Maandag 1 Junie  

08:00 tot 13:00 

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 in-
stalleer 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. Onmiddellik kom Murray se 
besonderhede op en jy kan die bedrag intik en "Ok" en die 

betaling is afgehandel. So maklik soos dit. 

Vallei Gebedsversoeke 

Die Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberse    
Bring  na die kerkkantoor  

 Maandag tot Vrydag 08:00 tot 13:00 

31/5 Joyce Dark, Corné Grobbelaar, Amelia Jacobs 

01/6 Gerrie van Eeden, Marie Vermeulen 

02/6 Brian Dark, Sarena Grobbelaar, Bibi Viljoen 

03/6 Christine Jordaan, Bennie Kriegler 

04/6 Charlotte Badenhorst, Alida Smith, Litha Steyn, Zelda Uys,  Annatjie van Niekerk 

05/6 Anneke Kotzé, Stephanus Rossouw 

06/6 Pieter Hartman, Richard Joubert, Pieter Kriel, Helene Loubser 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 




