
 

 

Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 
082 340 9994 

 
Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 5 JULIE 2020 

 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

 

"UNLESS..." "TENSY...!"    deur Stephan Joubert 
 

The Lorax is 'n kinderboek uit die pen van Dr Seuss. Dit vertel van 

'n seuntjie wat met "The Oncler" gesels. Lg het al die Trufulla 

bome in 'n vallei afgekap om "Thneeds" te maak, kledingstukke 

wat almal wou hê. Die Lorax was een van die bewonertjies van 

hierdie vallei wat gesmeek het dat die "Oncler" dit nie alles a6ap 

nie. Maar hy het nie geluister nie. Toe die laaste boom afgekap is, 

het die Lorax in die lug verdwyn. Daar waar hy gestaan het, het 'n 

hopie klippe agtergebly met die woord: "UNLESS" daarop. Toe het 

die "Oncler" wat al die bome vir geld afgekap het, in selfverwyt 

eenkant gaan leef. Hy het hieroor nagedink, totdat die seuntjie 

met hom kom gesels. Dan snap hy dit:"Unless someone like you 

cares a whole awful lot, nothing is going to get be;er. It's not." Hy 

gee dan die laaste Truffula saadjie wat hy gebêre het aan die  

seuntjie en vra hy moet 'n nuwe plantasie begin hiermee. Dan sal 

daar weer nuwe lewe wees. 

Hierdie storie laat my opnuut besef hoe vernielsug�g en 

selfsug�g die mensdom is. Baie godsdiens�ges sien dit ook raak 

en kla en murmureer oor alles wat verkeerd is. Maar "unless..." 

Maar tensy iemand nie iets hieraan doen nie, sal alles dieselfde 

bly. Wel, sal jy in die Here se Naam aanmeld vir diens? Sal jy die 

verskil van een wees vir Hom? 

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 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

05/7 Lomé Brand, Frans Cronjé, Dorothea Daniller, Erik Hanekom, 

         Hester Swart 

07/7 Eugéne de Villiers, Pierre du Toit, Marie Joubert 

09/7 Juanita Hanekom 

10/7 Hennie Beukes sr, Madré Jacobs, Chris Jordaan 

11/7 Jonathan Cronjé, Alet Naude jr, Joubert Niemand,  

       Anna Potgieter, Hannes Swart, Charlie Viljoen,  Jacobus Viljoen 

Laai die Zapper app op 
jou slimfoon af en in-

stalleer dit. Maak dit oop 
en volg stap vir stap om 

jou Bankkaart met die app 
te link. As jy dan die kode 
sien, maak jy die Zapper 
app oop, druk in die mid-

del en scan die kode. 
Murray se besonderhede 
kom op en jy kan die be-
drag intik en "Ok" en die 
betaling is afgehandel. 

Ds Miga is met verlof vanaf Saterdag 4 Julie tot Woensdag 8 Julie 
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Sarena Bothma Sel 0836 403 049 
Sindri Theron  082 324 2761 
Trudie Conradie 065 897 0505 

 
Stephan Latsky is in ICU 

 
Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse 

FOKUS OP GOD    
Psalm 42:2-3 "Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o 
God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor 
God verskyn?" 

 

Bid vir skole: 
• Dat kinders steeds goeie opvoeding sal kry ten spyte van minder skooldae 

• Dat die virus nie sal versprei met meer kinders in die skole nie 

• Dat kinders, ouers en onderwysers hul bes sal doen om verantwoordelik te bly 

• Bid vir Hazel wat begin met internet voorgeboorte klasse. Vir vrug op haar werk 

 

Hou aan bid vir: 
• Verantwoordelike optrede onder Valleiers met al meer Covid-19 gevalle in die Vallei 
• Dat ons in dié tyd nie sal ophou soek na God nie, nie sal ophou om te dors na Hom en sal 

aanhou verlang na Sy stem. 
 
 

Kontak Gerhard Joubert 082 806 0424 as jy wil saam bid 

Kontak asseblief die leraars 

indien jyself of iemand van wie jy weet op enige manier swaar trek. Hetsy emo-
sioneel, finansieel (kosgebrek het) en self net kan doen met 'n bietjie data. 

Vallei Gebedsversoeke 

Die Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberseDie Klerebank benodig  dringend komberse    
Bring  na die kerkkantoor   Maandae 09:00 tot 12:00 

Kospakkie finansiële ondersteuning 

Rekening naam: Unika  
 ABSA  Reknr 4052112598 Verw N777 

Stuur bewys van betaling na 
n777ddwc@gmail.com 

 
Kontak Tanya 079 520 5766 

Sop vir Hoop 2020 

Kontak Surita 083 462 0231 

Bankbesonderhede  

GGA Sendingfonds 

SBank Reknr 083050353 

Mimosa se inwoners sal dit baie waardeer 
as julle tydskrifte bring vir hulle om te 

lees.  Laai af by Mimosa se voorportaal.                 
Baie dankie! 

Die kerkkantoor ontvang geldelike bydraes 

op Maandae 09:00 tot 12:00. Plaas die 

kontant in 'n koevert asseblief en dra 'n 

masker. 


