
 
 Ds Louis Smith 

082 895 5621 
 

Ds Miga Coetsee 
082 340 9994 

 
Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 16 AUGUSTUS 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

         DIT IS VANDAG NAGMAAL  DIT IS VANDAG NAGMAAL  DIT IS VANDAG NAGMAAL  DIT IS VANDAG NAGMAAL  ----        Kry wyn/sap/brood solank gereed                       Kry wyn/sap/brood solank gereed                       Kry wyn/sap/brood solank gereed                       Kry wyn/sap/brood solank gereed                       

Dit sou vandag ons Dankoffer Sondag gewees het. Ons wil baie dankie sê aan 

elkeen se bydrae, klein en groot, wat maak dat ons kan voortgaan om die lig 

van Jesus Christus die wêreld in te versprei.  

Ons wil die volgende meedeel: 

• Ons begroting is onder druk, omdat ons inkomste verlede jaar min- 

der as die begroting was. 

• Ons probeer spaar en sny waar ons kan en kon daarom al R770 000 

op ons begroting spaar. 

• Ons kontantvloei bly onder druk, maar ons kan getuig dat die Here 

nog elke maand voorsien het, sodat ons, ons verpligtinge kon nakom. 

• Murray bly maar grootliks afhanklik van ons jaarlikse offers om ons 

deur die jaar te trek. 

• Elkeen se bydrae, klein en groot, is van onskatbare waarde. 

Weet dat as jy op enige manier bygedra het, jy die volgende 

teks vir jou kan neem. 

Lukas 16 : 9 - 11 

“En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat 

wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. 

“Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar; en wie 

in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie 

betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware 

rykdom aan julle toevertrou? 

Ons kan mammon (die geld wat God 

aan ons toevertrou) gebruik om vir 

ons hemelse skatte te koop deur dit te 

gebruik om God se koninkryk te laat 

kom. Jou bydrae gaan maak dat ŉ 

vriend, wat jy dalk nooit ontmoet het 

nie, jou eendag in die hemel 

verwelkom. 

 

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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Jhanine Lö�er 0791465556 se pa is siek 

 

Vir diegene wat haar onthou, Petro Hoon,  is skielik oorlede 

 

 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse  

FOKUS OP GOD   
Lukas 12:31 "Al wat julle moet doen, is om heeltyd sy koninkryk eerste te 
stel. Leef dag en nag soos burgers van sy nuwe wêreld en los die res vir 
Hom. Hy sal wel sorg dat julle alles kry wat julle elke dag nodig het."  
 
VOORBIDDING 
• Dat God ons die geloof en geduld sal gee om positief te bly 
• Dat Valleiers sal volhard met sosiale afstand, dra van maskers en mekaar se 

veiligheid in ag sal neem 
• Ons bid vir ouer mense en ook dié in tehuise se veiligheid en vir goeie 

gesindheid met min sosiale kontak 
• Dat gesondheidswerkers die nodige hulp, ondersteuning, beskerming en rus 

sal hê 
• Dat dié wat siek is sal weet, God is by hulle 
 
DANKBAAR VIR 
• Dank God dat ons nie alleen is in dié tyd nie, dat Hy ons sal gee wat ons 

nodig het en dat Hy ons sal help solank as wat ons Hom nodig het 
  

  
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  

Die kerkkantoor ontvang geldelike bydraes op  

 Maandae 09:00 tot 12:00.  

Plaas die kontant in 'n koevert asseblief en dra 'n masker. 



NG Kerk Murray 

 

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. 

Kontak Nico Verster   072 745 3823 

of die kerkkantoor 023 356 2359  

as jy weet van enige behoe:ige 

mense wat klere of komberse  

nodig het. 

Huwelikskursus: Sondae 09:30-11:30 by Omdraai 

Voorbidding asseblief 

Hierdie week word die onderwerp "Konflik hantering" bespreek. Bid asb vir die 

13 paartjies wat die kursus bywoon. Die inhoud van die kursus is lekker een-

voudig en goed. Dit is nuwe beginsels wat toegepas moet word. Bid dat die 

Heilige Gees die beginsels vir hulle sal oopbreek en dat dit deel van hulle 

daaglikse lewe en huweliksverhouding word. 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

16/8 Lynette Bam, Elizabeth Beukes 

17/8 André du Toit, Bernard Joubert, Melandri Maritz 

18/8 Louan Beukes, Lukas Louw, Anne-Lee Pieterse 

19/8 Hein Bingle, Christo Loubser, Kirsten Viljoen 

20/8 Ansie Cronje, Reghardt Esterhuyse, Marzanne Human, Johannes Palm 

21/8 Maryna Bingle, Anemarie Gebhardt 

22/8 Jan Nel, Jan Paxton 

Eredienste begin weer 13 September 
 

Ons is baie opgewonde oor die Kerkraad se besluit op Dinsdag 4 Augustus 2020  

om weer eredienste te hervat op 13 September 2020. 

 Dit sal egter steeds net met streng regulasies kan gebeur, soos dat daar  

net 50 mense per erediens teenwoordig mag wees en  

dat alle COVID-19 voorsorgmaatreëls in plek moet wees.  

 

Meer inlig?ng oor die prak?ese reëlings sal later aan almal gekommunikeer word,  

maar ten spyte daarvan sien ons uit om almal weer te sien  

en saam die Here se teenwoordigheid te beleef! 

 



NG Kerk Murray 

Naamkompetisie vir Little Seeds leesgroepe 

 
Little Seeds (gesamentlike inisiatief van Badisa en Diaconia) is opsoek na ’n 
mooi en betekenisvolle naam vir die splinternuwe baadjie van hulle 
leesgroepe.  

Die Engelse spreekwoord lui: “What is in a name?” Het jy geweet dat hierdie 
’n aanhaling uit Shakespeare se Romeo en Juliet is? ’n Naam is belangrik, 
maar veel belangriker is die kwaliteit wat dit kommunikeer!  

Leesgroepe is ’n sinvolle en maklike manier vir gemeentes om by vroeëkindontwikkeling betrokke te 
raak. Dit is seker een van dié lekkerste en maklikste maniere om as gemeente ’n groot verskil in kinders 
se lewens te maak. As jy kan lees, kan jy ’n voorskoolse kind se ontwikkeling en lewensloop positief 
 beïnvloed! Ons het in 2017 saam met Nal’ibali hierdie ontdekking gemaak en sedertdien ons aanbod 
aan gemeentes ook begin uitbrei met allerhande ander idees en inhoude vir programme.  

Dit is tyd dat Little Seeds leesgroepe ’n eie, unieke en betekenisvolle naam kry. Die program kan nie 
meer net bekendstaan as Nal’ibali leesgroepe nie. Dit moet ’n Little Seeds-eie etiket kry. Ons maak staat 
op ons lesers om ons met kreatiewe voorstelle te help. 

Stuur asseblief jou voorstel/voorstelle per e-pos aan Nicola Vermeulen by nicola@littleseeds.org.za  

Die kompetisie sluit 21 Augustus 2020. Die bekendstelling van die nuwe naam vir die  leesgroepe 
van Little Seeds sal op Vrydag 28 Augustus 2020 in Vrydagnuus aangekondig word. Die wenner sal ‘n 
kopie van Poenankies van Milan Murray en Stories vir Pikkies en Peuters van Kinderland Akademie 
ontvang.  


