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NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 30 AUGUSTUS 2020 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

                                           Eredienste begin weer 13 September 

Prak%ese reëlings 

• Skakel die kerkkantoor (0233562359) elke week van Maandag 

tot Vrydag gedurende kantoorure om jou plek te bespreek vir 

die erediens.  

• Slegs 50 mense (personeel ingesluit) word per erediens toege-

laat. 

• Mense wat nie plek kry nie, kom eerste op die waglys vir die 

volgende Sondag se erediens. 

• Slegs mense met maskers word toegelaat. 

• 1.5m veilige afstand moet gehandhaaf word buite (staan op 

strepe) en binne die kerkgebou (sit slegs op banke met rooi 

kolle). 

• Gesinne mag langs mekaar sit met 'n rooi kol tussen die gesin 

en volgende persoon in die bank. 

• Net die een voordeur van die kerk sal oop wees en word 

toegemaak as die erediens begin. 

• Elke persoon se temperatuur word geneem en sani%ser word 

op hande gespuit. 

• Simptome van COVID-19 word gevra. 

• KOM DUS VROEG ASSEBLIEF, WANT DIT NEEM TYD OM BOGE- 

         NOEMDE TE DOEN. 

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. 

 

 

Dit is nou so nodig dat ons inwoners  

bietjie uitkom! Ons wil hulle graag op ‘n 

Lente uitstappie na  die gasteplaas Leeu-

wenboschfontein neem.  Indien iemand of 

meer as een persoon ons kan help met 

vervoer (kombi’s), sal ons dit so waardeer.  

As jy kan help,  kontak:  

Lisbé (082 855 6618)  of  Sindri (023 

356 2345) indien u van hulp kan wees! 
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Estelle Schoeman oorlede (Chris 0721580580) 

 

Johan le Roux (0828034819) is besig met behandeling 

 

 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse  

HERLEWING 

• Dat ons die gesag van God se woord sal erken en leef. "U woord, Here, staan vir altyd 
vas in die hemel" PSALM 119:89 

• Dat ons opgewonde, nederig en gebroke teenoor God se woord sal leef. "Hierdie wetboek 
moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles 
uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig 
wees." JOSUA 1:8 

• Wys ons God, wat by ons en die kerk keer dat herlewing plaasvind. "Die Gees wat God 
ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en 
selfbeheersing." 2 TIMOTEUS 1:7 

 
VOORBIDDING 
Vir alle voorskole in die Vallei 

• Beskerming van kinders teen COVID-19 

• Dat soveel moontlik kinders sal inskakel by 'n voorskool en groei by projekte soos Smart-
start 

• Vir genoeg toerusting en skoonmaakmiddels teen COVID-19 

• Dat God elke groepleier sal gebruik om 'n verskil in kinders se lewens te maak 

 

DANKBAAR 

• Vir alle bidders wat volhardend saambid! 

Vallei Gebedsversoeke        Gerhard Joubert 082 806 0424                

Die kerkkantoor  is vanaf Dinsdag 1 September 2020 weer normale ure oop 

Maandag tot Vrydag vanaf 08:00 tot 13:00.  

Sop vir Hoop 2020 

Kontak Surita 083 462 0231 

Bankbesonderhede  

GGA Sendingfonds  

Baie dankie aan almal wat al klere gebring het vir 

die Klerebank.  

Komberse word nog benodig.     

 

KOM HAAL VETPLANTE UIT VIR JOU TUIN 

Skakel Bernard Joubert (083 266 4442) as jy Sondagmiddag tussen 

14:00 -17:00 by Osplaasdam van die vetplante wil kom uithaal  

wat nou onder die water gaan beland. Bring jou eie graaf saam.  
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Kontak asseblief die leraars: Indien jyself of iemand van wie jy weet op enige manier 

swaar trek, hetsy emosioneel/finansieel (kosgebrek het) en net kan doen met 'n bietjie data. 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

30/8 Hugo de Villiers 

31/8 Jannes Krynauw, Lenie Uys 

01/9 Rina Kriegler 

03/9 Sakkie Joubert, Elmaret Kriel, Hentie Nel 

04/9 Petronél Cronjé, Elmarie de Klerk, Rian Jordaan, Carien Reyneke, Olivia Vorster 

05/9 Nina Carstens, Louis de Villiers, Hannes Jacobs, Miemie vd Merwe,  Anna van  

         Rensburg, Pierre van Zyl, Hercu Viljoen 

MURRAY DANKOFFERS 

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 minder 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 16:9Lukas 16:9Lukas 16:9Lukas 16:9----11111111 

"En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak so-
dat 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 be-

troubaar; 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 he-
melse skatte te koop deur dit te gebruik om God se koninkryk te laat kom. Jou 

bydrae gaan maak dat 'n vriend, wat jy dalk nooit ontmoet het nie, jou eendag in 
die hemel verwelkom.
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