
 

 

Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 
082 340 9994 

 
Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 19 JULIE 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

                                                       

"Nee" is 'n sin    -   deur Stephan Joubert 
 

"No' is a complete sentence," skryf iemand. Wel, dit is ... 

net soos die woord "ja". Maar ons sê baie gouer "ja" as 

"nee". Dit is hoekom dinge soms skeefloop. Ons wil nie 

mense se gevoelens seermaak nie, daarom sê ons maar 

"ja" as hulle verkeerde of oorhaastige besluite neem. Ons 

laat kinders te veel vryhede en dinge toe, want as ons 

"nee" sê, dan hou hulle dalk nie meer so baie van ons nie.  

 

"Nee" is egter 'n noodsaaklilke woord in ons woordeskat. 

Die Here gebruik dit wanneer dit die slag nodig is; ons 

moet ook. Hy sê "nee", want Hy weet wat die beste is vir 

ons. Hy weet dat 'n oorhaastige "ja" ons lewe kan laat 

ontspoor. Daarom is daar baie kere 'n "nee" in die Bybel. 

Of 'n "moenie". Dit beteken nie God het ons nie lief nie. 

Dis juis die teendeel. Presies omdat Hy ons liefhet, keer 

Hy dat ons verdwaal en afdwaal.  

 

Kom ons leer hierdie woord, hierdie volledige sin, ook 

weer aan. Ons moet dit egter spaarsamig gebruik. Ons 

moet dit gebruik om ander mense, en onsself,  

op die Here se roete te hou. 

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. 

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. 

Die kerkkantoor ontvang  

geldelike bydraes op 

 Maandae 09:00 tot 12:00.  

 

Plaas die kontant in 'n koevert 

asseblief en dra 'n masker. 

Ons sê baie dankie aan  

Gideon Meissenheimer wat  

alle takke en stompe op die 

 kerkterrein en dorp se 

 begraafplaas na die  

stormweer verwyder het. 
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Stephan Latsky is Woensdag oorlede. Ons dink aan Arina 0832776917 en familie. 

 

 Isabel van Zyl 0726950499 was in die hospitaal vir 'n operasie.  

Dankbaar dat sy 'n inbraak oorleef het nadat sy terug was by die huis. 

 

Deon Ellis 0825589377 is terug by die huis en die operasie het goed afgeloop. 

 

Anne�e Jordaan 0828705528 se knie is mooi skoongemaak en die infeksie is onder 

beheer. Sy kry hopelik eerskomende Woensdag 'n nuwe knie. Sy bly die hele tyd in 

die hospitaal sonder besoekers, so ons kan aan haar dink in ons gebede. 

 

Die meeste inwoners en personeel van Mimosa het al herstel of voel baie beter. 

 

Anna Palm 0827816115 is nou al lank in 'n rehabilitasie sentrum om haar te help 

om weer op haar eie te kan rondbeweeg. Ons dink aan haar en Charl in die tyd. 

 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse 

FOKUS OP GOD    
• Romeine 10:11 Die Bybel sê immers: "Niemand wat in God glo, sal ooit 

met leë hande wegstap nie." 
 
 
VOORBIDDING 
• Vir Huis Mimosa: Inwoners en personeel wat Covid-19 het. Party is baie siek 

Vir inwoners wat onder kwarantyn is 

• Vir mense in nood in die Vallei 
• Hou aan bid teen die verspreiding van die virus - Hou aan glo 

•  

DANKBAAR 
• Dank God vir oorvloedige reën en sneeu 

• Dankbaar vir Valleiers wat ander help 

 

 
Kontak Gerhard Joubert 082 806 0424 as jy wil saam bid. 

Vallei Gebedsversoeke         

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 



19 Julie 19 Julie 19 Julie 19 Julie     

Deon du Toit, Johan 

Grobbelaar, Madelie Jacobs 

Suline Vorster 

 

20 Julie 20 Julie 20 Julie 20 Julie     

Sarena Bothma, 

 LaetitiaJordaan jr,  

Johan van Wyk, 

Reynecke Viljoen 

 

22 Julie 22 Julie 22 Julie 22 Julie     

Ria Dirkse van Schalkwyk, 

Hanrick Minnie, Eduard Smit 

 

23 Julie 23 Julie 23 Julie 23 Julie     

André de Villiers sr,  

Jacome Naudé, 

Claudia Taylor,  

Luca van Zyl 

 

24 Julie 24 Julie 24 Julie 24 Julie     

Alwyn Myburgh (Malinda) 

 

25 Julie25 Julie25 Julie25 Julie  

Babsie Daniller, Eddie Kotze, 

André Rossouw, Cara Smith, 

Landi Uys,  

Danie en Mariedine Venter 

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 


