
 
 Ds Louis Smith 

082 895 5621 
 

Ds Miga Coetsee 
082 340 9994 

 
Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG 6 SEPTEMBER 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 toegelaat. 

• 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 vol-

gende 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 BOGENOEMDE         

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. 
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Carinha Pretorius Sel 0664504453 

 

 

Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse  

BID VIR HERLEWING 
"As ons sondes teen ons getuig, Here, tree tog op ter wille van u Naam. Ons 
het so baie keer van U af weggedraai, ons het teen U gesondig." JEREMIA 
14:7 

 

BID TEEN VALS WOORD VERKONDIGING IN DIE VALLEI 
Dat mense sekerheid sal hê of hulle gered is. "Ellende wag vir julle, skrifge- 
leerdes en Fariseërs, huigelaars! Julle is soos wit geverfde grafte, wat van 
buite mooi lyk, maar daarbinne vol doodsbene en allerhande onsuiwerheid 
is." MATTEUS 23:27 

 

BID DAT GOD ONS EERSTE LIEFDE SAL WEES 

"Maar Ek het dit teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin 
nie." OPENBARING 2:4 

 

VOORBIDDING 

• Vir skole en skool kinders 
• Vir kinders se veiligheid en beskerming teen die virus 
• Vir kinders wie se skoolwerk baie agter is 
• Vir onderwysers wat hul plig en verantwoordelikheid teenoor kinders sal 

nakom. Sommige skole in die Vallei het baie afwesige onderwysers 
• Dat Valleiers ons kinders sal help om te hoop en te glo in hulself 

Vallei Gebedsversoeke        Gerhard Joubert 082 806 0424                

Sop vir Hoop 2020 
Sop vir Hoop het geëindig op  

26 Augustus 2020. Dit was 'n voorreg 
om 'n ooggetuie te kon wees van die 
liefde en omgee wat in die vorm van 

sop en brood aan ons kinders in nood 
uitgegaan het. Jou bydrae en voorbid-
ding het voorwaar 'n verskil gemaak. 

Baie dankie! 
Surita Becker 

MURRAY 

RY EN KRY BASAAR 

WOENSDAG 

16 SEPTEMBER 

 

Dankie vir almal wat reageer het en 
bestelvorms ingehandig het. 

Ons sal volgende Sondag presies sê 
hoe die "ry en kry" werk. 

Hou hierdie spasie dop! 
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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 

6/9 Lisa Baker-Effendi, Danelle de Klerk, Marie Grobler, Susan Mostert,  

       Louis van der Merwe, Juliana Vermeulen 

7/9 Louis de Kock, Lara Horne, Sue Jordaan, Lizé van Wyk 

       Louise Laubscher (agogolouise@gmail.com) 

8/9 Laurenthius Human 

9/9 Melody Beukes, André Botes 

10/9 Faffa Fouché, Johan Kotzé, Johan le Roux, Steve Meeding, 

        Sias Rabie, Wietie Reynecke, AJ Reyneke, Gert Uys 

11/9 Jozua Anderson, James Steenkamp, Nico Verster 

12/9 Marieta de Wet, CJ Grobler 

Biddag vir Dowes 

September is ook Maand vir Dowes 
'n Maand waarin ons spesiaal fokus op bewusmaking ton opsigte van Dowe kultuur, die 

uitdagings wat Dowe persone elke dag in hul lewens ervaar, asook die pogings wat na-

sionaal aangewend word sodat Dowe persone en persone met gehoorverlies op gelyke vlak 

met horende persone die samelewing kan betree. God ken ons harte en ons tekortkominge 

en daar waar twee of meer in gebed saam kom, is baie krag. Baie dankie dat u ook NID en 

Dowes en persone met gehoorverlies in u gebede opdra. 

Vir meer inligting besoek www.nid.org.za of epos na nid@nid.org.za 

Bankbesonderhede 

NID Ontwikkeling / ABSA /  Rek 9118452209 / Tak 503 107 

Verw: Bid (naam en van)   

Stuur bewys van betaling na admin.fr@nid.org.za 

Die waarheid is 'n een-lyner lank   deur Stephan Joubert 

 
Eenlyners is baie gewild - daardie kort en kragtige uitsprake van een of nader bekende figuur 

wat jou ietwat anders oor die lewe laat dink. Sulke "quotes" wemel op die internet. Wel, Jesus 

is ook briljant met een-lyn lesse oor God en oor die lewe: 

"Soek eers die koninkryk van God, en alles sal vir jou gegee word." 

"Wie eerste is, sal laaste wees, en wie laaste is, eerste." 

"Bekeer julle, want die koninkryk van God is hier." 

Maar Jesus se kort en kragtige uitsprake is nie net mooi-klinkende woorde nie. Of 'goed-voel' 

lesse wat maar net bedoel is om op sosiale media uitgestal te word nie. Elke keer wil Jesus kort 

en kragtig 'n ruim venster oopmaak op God se wêreld. Sy woorde is uitnodigings om vars en 

anders te dink oor God en oor die lewe. Dit is uitnodigings aan jou en my om in die Here se 

spasie in te beweeg en om die lewe deur sy oë te bekyk en te beleef. Jesus se eenlyners is 

kragtige padwysers na die lewende God en na mekaar toe. Lees dit. Glo dit. Leef dit agterna. 



Huidige stand van die Gemeente se finansies 

U sal sien dat daar werklik baie op kostes gesny is as gevolg van ons tekort aan 

inkomste. Daar is geen manier waarop ons nog verder aan kostes kan sny sonder om 

salarisse verder te sny en bediening te laat skade lei nie. Ons groot uitdaging lê tans 

aan ons inkomste kant. Tog glo ons steeds dat Ma�eus 6:33 waar is, nl. “Nee, beywer 

julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook 

al hierdie dinge gee.” Daarom vertrou ons dat God deur elke lidmaat se bydrae sal bly 

voorsien dat Murray God se Koninkryk sal laat kom. Ons wil daarom vir elke lidmaat 

wat bydra uit ons hart uit dankie sê. Weet dat jy besig is om hemelse skaDe bymekaar 

te maak en dat ons, ons Hemelse Vader verheerlik wanneer ons as gemeente getrou 

sy koninkryk uitbou. 


