
 
 Ds Louis Smith 

082 895 5621 
 

Ds Miga Coetsee 
082 340 9994 

 
Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 12 JULIE 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

                                                       Hoe kan ek my emosies beter beheer, veral tydens die Grendeltyd? 

Hier is ŉ bietjie praktiese raad vir huwelike en gesinne en sommer almal 

van ons wat vasgevang en gefrustreerd is met die Grendeltyd.  

Probeer hierdie volgende stappe: 

 

1. Raak bewus van jou gevoelens en gee dit ‘n naam. Dit klink so 

vanselfsprekend maar meeste mense is geensins bewus van wat 

werklik binne-in hulle aan die gang is nie. Mense voel sleg maar 

hulle besef nie waar dit vandaan kom en selfs watter emosie dit 

presies is wat hulle voel nie.  Ervaring leer dat, om ‘n naam te gee 

aan presies wat jy voel, alreeds deel van die genesingsproses is. Hoe 

groter jou aangeleerde woordeskat is om jou gevoelens mee te 

beskryf, hoe beter vir jou selfbewussyn. Kyk bv na die geweldige 

eerlike emosies van die skrywers van sommige van die Psalms.  

 

Om hiermee te help gaan na Google en tik die sinnetjie “list of 

emotions” in.  Soek dan vir ‘n lys van ten minste vyftig gelyste 

emosies en kies ten minste drie van hulle uit wat uitbeeld hoe 

en wat jy presies voel. 

 

2. Herinner jouself dat nie alle gevoelens die waarheid oor jou reflekteer 

nie. Hierdie tweede stap is ‘n poging om jouself daaraan te herinner 

dat jy nie die slagoffer hoef te wees van enige leuen wat jou brein aan 

jou opdis nie. Daar is baie redes waarom jou onderbewuste hierdie 

emosies na die oppervlak bring. Jy hoef egter nie enige gevoel of 

gedagte wat by jou opkom te glo nie. 

 

3. Vra vir ‘n sambreel van genade. Vertel die mense om jou jy kry swaar 

en vra dat hulle met  jou genade en geduld sal hê.  

 

4. Herbelyn jouself met die Bybelse waarhede. Herbesoek die Bybelse 

waarhede wat jy ken en raaklees in die Bybel en kies om dit te glo. 

Kies om te glo God is by jou en dat Hy jou as jou Vader onvoorwaar- 

delik liefhet en vir jou sal sorg. 

 

5. Vier die lewe op elke moontlike manier! Viering is een van die gawes 

wat God byna van die begin af in die spiritualiteit van Israel inge- 

werk het. Reeds van die Ou Testament af het die Here die Sabbat en 

gereelde feesdae ingestel sodat die goedheid van God gevier kan 

word. Soek waarvoor jy dankie kan sê en wat jy kan vier. Soek 

doelbewus na waar jy die Here sien en beleef en loof Hom daarvoor. 

 

Probeer hierdie elke dag deel maak van jou lewe.  

Probeer om dit ŉ daaglikse gewoonte te maak.  

 

(Aangepas uit E-Kerk se nuusbrief van 7 Julie 2020) 

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 

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. 
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Sarena Bothma Sel 0836403 049 is dankbaar om weer tuis te wees 

Annette Jordaan 0828705528 moet drie weke in Mediclinic bly na knie operasie 

Fred Grobbelaar 0823389376 se ma is oorlede 

Deon Ellis 0825589377 is in Mediclinic vir  'n dikderm operasie 

Ivy Blom 0764024496 in Huis Mimosa se skoonseun is oorlede  

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse 

FOKUS OP GOD    
Matt 22:37 "Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en 
met jou hele siel en met jou hele verstand." 
 
VOORBIDDING 
• Dat Valleiers met alles in ons sal streef om God ons eerste liefde te maak 
• Bid teen die verspreiding van die virus en vir verantwoordelike optrede 
• Bid vir voorskoolse kinders 
• Skole wat regmaak vir kinders om terug te kom 
• Vir beskerming van gesinne en onderwysers 
• Dat ouers met wysheid en nie uit vrees sal optree nie 
• Vir reën 

Kontak asseblief die leraars 

indien jyself of iemand van wie jy weet op enige manier swaar trek. Hetsy emosioneel, 

 finansieel (kosgebrek het) en self net kan doen met 'n bietjie data. 

Vallei Gebedsversoeke        Gerhard 082 806 0424 

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 

Die kerkkantoor ontvang geldelike bydraes op 

Maandae 09:00 tot 12:00. Plaas die kontant in 'n 

koevert asseblief en dra 'n masker. 

Politics have gone so off course, with values so contrary to those of Jesus, more and 
more people intuitively recognize that His vision of God's kingdom - a new world of 
compassion, justice, integrity and peace- is the Good News they've been searching 

and waiting for. 

- Tony Campolo, Red Letter Christianity  

 

 

Diegene wat vir tannie Hannie Rabie wat  
Donderdag, 16 Julie 100 word ken en graag vir haar 
wil gelukwens, kan 'n boodskap na Lisbe stuur by 

lisbe@murraygemeente.co.za Dit sal oor die lug na 
haar uitgesaai word aangesien niemand by Mimosa 

mag kom nie. So kan ons dit vir haar 'n spesiale  
dag maak. 



12 Julie 12 Julie 12 Julie 12 Julie     

Erika Meeding 

 

13 Julie 13 Julie 13 Julie 13 Julie     

Petro Grobler 

 

14 Julie 14 Julie 14 Julie 14 Julie     

Ronelle Loubser, Janneman 

Pienaar, Anné van Beljon,  

Nico van Rensburg 

 

15 Julie 15 Julie 15 Julie 15 Julie     

Kotie Beukes, Schalk Theron 

 

16 Julie 16 Julie 16 Julie 16 Julie     

Gustav Becker, Charl Bingle, 

Abé le Roux, Alida le Roux, 

Jacques le Roux, Hannie  

Rabie, Barnard Steyn 

 

17 Julie17 Julie17 Julie17 Julie  

Karel Conradie,  

Leanne Jordaan 

 

18 Julie 18 Julie 18 Julie 18 Julie     

Hester Jordaan, Jolé le Roux 

VERJAARDAE 

Onthou die 
tydskrifte vir  

Mimosa inwoners 
asseblief. Laai af in 

voorportaal. 
Dankie! 

Bring komberse en 

klere vir die KLEREBANK 

na die kerkkantoor  

 MAANDAE 09:00-12:00 


