
 

 

Ds Louis Smith 
082 895 5621 

 
Ds Miga Coetsee 

082 340 9994 
 

Ds Deon Koegelenberg 
084 704 3583 

NG Kerk Murray 
BEKENDMAKINGS SONDAG  8 NOVEMBER 2020 

 

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

Tel 0233562359 / 2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: Carin 0824624136 

 

KINDERDIENS 09:30 

DS MIGA COETSEE 

 

Skriflesing: Ma$eus 25:31-46 

Tema: Gedoen aan die minste 

Doop: Alett-Louise Badenhorst 

KINDERDANKOFFERS WORD INGEHANDIG 

Deur offergawe:  Braveheart 

Kinderkoor oefen in kerk na oggenddiens 

 

Leraar aan diens: Ds Miga 

Ds Louis neem 'n afnaweek 

 ________________________ 
09:45 Omdraaistraat Gemeenskapkerk 

Ds  Deon 

09:45 Engelse gemeente in kerksaal  

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. 

Volgende Sondag 15 November 2020 

OGGENDEREDIENS 09:30  Ds Louis 

Doop: Lené Victoria Bam 

Deur offergawe: Bediening Jode 

  Kleuterkerk  

  Kategese afsluiting 

Leraar aan diens: Ds Louis 

 

09:45 Omdraaistraat Gemeenskapkerk: Johan en Anelle Fouche 

Ds Deon neem 'n afnaweek 

09:45 Engelse gemeente in kerksaal   

Voorbidding 

08:45 in 

Moederskamer 
Ellen de Vries se 

kleingroep en 

 ander welkom 

 

Geen 

Kleuterkerk 

 

 

Kategese 

Na klassies 

Vandag 8 November 2020 

Nuwe IntrekkersNuwe IntrekkersNuwe IntrekkersNuwe Intrekkers 
Neem vorm by 

deure en voltooi. 
Meld aan by  
kerkkantoor. 

 
Ander lidmateAnder lidmateAnder lidmateAnder lidmate 
Laat weet die 

kerkkantoor as u 
adres, selfoon-

nommer of  
epos adres  

verander het. 
Mannekoor oefen Sondag 8 November om 17:00 

by Tuinstraat 16 ahv Marlene Auret. 



NG Kerk Murray 
O
n
s
 b
id
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ir
 

 
Matrieks wat besig is met eksamen 

 
Laat weet asseblief die leraars van siekte of krisisse  

"Ek sal hulle 'n ander hart gee en 'n nuwe gees onder hulle laat posvat. Ek 
sal die kliphart uit hulle liggaam verwyder en hulle 'n hart van vleis gee." 

ESEGIËL 11:19 

Ons bid vir ongereddes in die Vallei 
• Dat God ongereddes se harte sal aanraak 

• Dat God hul 'n hart van vlees sal gee 

• Dat God sy Gees sal uitstort in die Vallei 
• Vir nuwe bekerings in die Vallei 
• Dat God se kinders 'n hart sal hê vir grootste persentasie Valleiers wat  
        ongered is 

Gebed vir wêreld 

• Vir vreedsame verkiesing en goeie nagevolge vir die VSA 

• Vir wysheid met besluite in toename met Covid-19 infeksies in noordelike 
halfrond, omdat dit die ekonomie in die res van die wêreld beïnvloed 

Vallei Gebedsversoeke       Gerhard Joubert 0828060424       

08/11 Barries Barnard, Ale$a Palm, Charl Pienaar, Isabella Stears 

09/11 Alicia Daniller, Heyla de Kock, Francois de Villiers, Ilse van Beljon 

10/11 Charné du Toit, Madeleen Geldenhuys 

11/11 Mikal Kotze 

12/11 Lesha Kitshoff, Willem Stears 

13/11 Chris8na Conradie, Francel Rossouw, Michael Vorster 

14/11 Marx en Zak Pieterse 

GELUK MET JOU VERJAARDAG 

Ds Miga is vanaf 10 tot 27 November met verlof 

Welkom in Murraygemeente 

Frans Stefanus (Stefan) Bothma, Louise (gebore Müller)  
en hul kinders Frans Stefanus (Stef) en  Lara Alison  

vanaf Clanwilliam.  Hulle woon op Prosper Fair. 

Ons wil graag vir almal wat ons hartseertyd 

tydens die  heengaan van Danie, ons seun en 

broer, met ons gedeel het bedank. Ons 

waardeer elke gebaar. ~ Die Reyneke familie ~ 

KINDERKOOR  oefen  
Woensdag  11 November 

om 14:15  
in die kerkgebou 



NG Kerk Murray 

Maandag 9 November 
Finanskomitee 15:30 

 in kleinsaal 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Woensdag 11 November 
Kerkraadsvergadering afgestel 

 

Dagstukkies vir invaltyd op die plaas 

Vir  kort relevante dagstukkies wat geskryf is met die oog op die 

boerdery, stuur ‘n epos na  deon@murraygemeente.co.za 

 Skryf in onderwerp /subject spasie Dagstukkies asb.  Ons plaas 

die adres dan op ons adreslys.  Daar word weekliks  vyf 

 dagstukkies op  ‘n Vrydagoggend uitgestuur. 

Die regte afstand is omgee  -  deur Stephan Joubert 

"Is COVID-19 dalk die Here se manier om die wêreldbevolking in toom te hou?" 
vra iemand. Hulle Bybelstudiegroep wil graag weet.  

Ek sukkel om my skok weg te steek, terwyl ek sê: "Dit klink amper of hulle God 
sien as 'n regsien-God." Toe wonder ek by myself of mense wat so dink, self 
bereid sou wees om heel eerste aan te meld vir so 'n vermindering van die 
wêreldbevolking? Of geld dit net vir ander mense op die planeet?  

Dit lyk my dit is maklik om te spekuleer oor God se planne totdat die moeilikheid 
jouself tref. Hoekom wil sommiges so graag een of ander goddelike straf inlees in 
slegte gebeure? Hoekom is COVID-19 summier 'n straf van God se kant af? 

'n Veel beter roete is om saam met die eerste Christene te vra: "Hoe kan ek  
myself in die Here se Naam in 'n tyd soos hierdie diensbaar maak?" Dit is die 

regte vraag om te vra. Dan spekuleer ek nie oor God se handelinge vanaf 'n 
onbetrokke, veilige afstand nie.  
 

Die regte afstand lyk anders. Dit is diensafstand, of eerder dien-nabyheid!  
Dit veroorsaak dat ek betrokke raak by kerklike en ander instansies.  

 

Ek help. Ek dien. Ek doen. 



LITTLE SEEDS (Nali' bali) 

Graag wil ons persone uitnooi na opleiding om vir kinders voor 
te lees. Dit vind plaas gedurende die derde week in November. 

Kontak Michelle Goliath 0784934960 / 0712356082 


