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NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 2 AUGUSTUS 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

                                                                                        

God laat Homself vind 

deur Stephan Joubert 
 

 

“Die wreedaards het my pa doodgeskiet vir ’n selfoon.” 

“Daar was alweer ’n spul nuwe plaasmoorde.” 

So klink grepe uit die hartseer stories wat daagliks in Suid-Afrika 

afspeel. “Wat help dit ons bid?” vra baie. “Ons moet nog meer 

bid,” sê ander. Hoe gemaak?  

 

Die Bybel systap nie sulke pyn-vrae nie. Die boek Job is juis ’n  

lewensgroo:e worsteling met lyding en met God se rol hierbinne. 

Nadat Job self al sy kinders aan die dood verloor het, saam met al 

sy aardse besi=ngs, worstel hy om sin te maak van die lewe en 

van God. 

 

Dan ontdek Job vir God op ’n nuwe manier in sy lyding. Hy loop in 

God vas, nie in rasionele antwoorde nie. Of is dit andersom?  

God loop in Job vas!  

 

Job ontdek dan dat die Here hom nie afgeskryf het nie.  

Hy leer God ken as die Een wat sy liefde en almag ten toon stel in 

sy skepping.  

 

Hy is glad nie ’n manipulerende God wat eensydig al die toutjies 

trek nie. Hy boelie niemand tot geloof nie.  

Ook kry God nie mense graag terug deur hulle te laat ly nie. 

 

Die Here wys sy genadehart aan soekers en lydendes,  

sodat hulle uiteindelik in gevindes verander.  

God laat Homself altyd vind deur soekers.  

 

(vgl. Job 28) 

 

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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Boetie Kriel Maandag oorlede 
 Christa (0729697798) Pieter (0722783312) 

 
Joe Huskisson Maandag oorlede 

Rina (0721235577) 
 
 

              Nelia Kirsten (0721029597) 
operasie in  Mediclinic 

 
Laat weet asseblief die leraars 

van siekte of krisisse  

FOKUS OP GOD    
Efesiërs 4:2-3 "Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê 
julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur 
in vrede met mekaar te lewe." 

 

VOORBIDDING 

• Bid vir verhoudings in die Vallei: Huwelike; Ouers/kinders; Werkgewer/werknemer;  
        Tussen rasse; Eensgesindheid 
• Vir huwelikskamp die naweek: Vir ontvanklike harte en dat God se wil sal geskied met 

paartjies 
 
DANKBAAR 
•  Dankie Vader vir Valleiers wat onvoorwaardelik en met baie liefde uitreik na ander 

 

 

Gerhard Joubert 082 806 0424        

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 

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. 

Die kerkkantoor ontvang geldelike 

bydraes op  Maandae 09:00 tot 

12:00. Plaas die kontant in 'n 

koevert asseblief en dra 'n masker. 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

2/8 Gerda Kriegler, Marelize Smit 

3/8 Léta Esterhuyse, Lara Jordaan, Rita Koen, Alwyn Myburgh jr,  

       Kosie Naudé, Judith Viljoen jr  

4/8 Johanna Kriegler, Madré le Roux 

5/8 Heléne Horn, Mia Nel, Francois Swart, Trix Volschenk 

7/8 Arina van Wyk, Tereze Viljoen, Louis Winterbach 

8/8 Deidré Diener, Francois Rossouw, Gideon Smit, Hanine Stander 

Kontak 

Nico Verster  

 0727453823 

of die kerkkantoor 

0233562359 as jy 

weet van enige 

behoeEige mense 

wat klere of 

komberse nodig 

het. 
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Dankie, Dankie, Dankie!! 

Ons wil net baie dankie sê vir almal wat so getrou, bid, sop kook, betrokke is by sop vir 

hoop en die kospakkie projek.   Ons ervaar dat dit ‘n deur is wat die Here oopgemaak het 

vir die verspreiding van die Evangelie in hierdie tyd.  Deur die gereelde kontak word  

vertroue met mense in nood gebou.   

Wat word gedoen:  

1.Twee Maandeliks word kospakkies  aan 200 gesinne, wat geen inkomste het nie, uitge- 

    deel deur kontakpersone. 

2.Weekliks kook 29 kokers sop met bestanddele wat grootliks deur hulself voorsien word.  

   Dit word by Spar afgelewer en van daar versprei. 

3. By 10 huispunte in Stofland, Lubisi, Orchard, De Doorns-Oos, Bo-Vallei en GG-kamp  

    word sop gekook met bestanddele wat geskenk word. Die afgelope 2 weke is sowat 1500  

    etes gekook van 720kg hoender wat deur die “DoMore Foudation” geskenk is.  Dit is  

    gekook en uitgedeel by die 10 punte.  Daar is gehou by die reëls van sosiale afstand met  

    die verwerking en verspreiding van die kos (sien foto's).   

4.”DoMore Foundation” skenk op ‘n gereelde basis pap en grondboontjiebotter, blikkies kos  

     is geskenk deur ‘n ander bron.  Die kos word uitgedeel aan vele gesinne met geen inkom- 

     ste wat nie versorg word deur bostaande  2 groepe nie.   

 

Die droom is dat daar by elke kospunt en deur elke kontak person wat kospak-

kies uitdeel, verhouding gebou word met gesinne wat deel is van sy/haar ver-

spreidingsgroep. Op dié wyse word mense oop vir die Lewende brood van die 

evangelie.  Weekliks word dagstukkies aan die mense uitgedeel.  So word elkeen 

wat gee, bid en betrokke is, deel van dit wat God besig is om te doen in die Vallei. 

 

Die Effek:  

1.In Lubisi het die kontak egpaar 'n Bybelstudiegroep en ‘n kinderklub begin.  Hulle was  

    self werkloos, maar het intussen begin werk en het verlede week hul dankoffer koevertjie 

    kom aflewer!   

2. Sondag (19 Julie) het ‘n persoon wat op die kospakkie lys is, sy hart vir die Here gegee. 

3. Mense waarvoor al lank gebid word, maak ‘n keuse vir God! 

 

GOD IS GETROU! 


