
                                   

GELOOF GELOOF GELOOF GELOOF     

BELOFTE OFFERSBELOFTE OFFERSBELOFTE OFFERSBELOFTE OFFERS    

GGA Sendingfonds 

Standard Bank 

Takkode 050-107 

Rek 083 050 353 

MURRAY MURRAY MURRAY MURRAY 

DANKOFFERSDANKOFFERSDANKOFFERSDANKOFFERS 

NG Kerk Murray 

ENB 

Takkode 200-207 

Rek 62194 746247 

HUIS MIMOSAHUIS MIMOSAHUIS MIMOSAHUIS MIMOSA 

ABSA 

Takkode 334-207 

Rek 2450 400 192 

PETRA INSTITUUTPETRA INSTITUUTPETRA INSTITUUTPETRA INSTITUUT 

ABSA Takkode 632-005 

Rek 137 014 0525 

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

Tel 0233562359/2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: 0824624136 

       NGK MURRAY BEKENDMAKINGS   

    17 JANUARIE 2021 

Ds Louis Smith 

082 895 5621 

 

Ds Miga Coetsee 

082 340 9994 

 

Ds Deon Koegelenberg 

084 704 3583 

Laai die Zapper app op jou 

slimfoon af en instal- leer 

dit. Maak dit oop en volg 

stap vir stap om jou Bank-

kaart met die app te link. As 

jy dan die kode sien, maak 

jy die Zapper app oop, druk 

in die middel en scan die 

kode. Murray se besonder-

hede kom op en jy kan die 

bedrag intik en "Ok" en die 

betaling is afgehandel. 

Geen  

Voorbidding 

in  

Moederskamer 

 

 

Geen 

Kleuterkerk 

 

Geen 

Kategese 

Nuwe Intrekkers 

Neem vorm by 

deure en voltooi 

Meld aan by  

kerkkantoor 

Ander lidmate 

Laat weet die 

kerkkantoor van  

veranderings 

Eredienste is vir eers 

onbepaald afgestel 

totdat die regering 

dit weer toelaat. 

Begrafnisse mag net 

deur 50 persone  

bygewoon word.  

Skakel die kerkkantoor  

asseblief. 

Ds Miga 

is met verlof 

tot   

21 Januarie 

Almanakke 

beskikbaar  

in die  

kerkkantoor  

08:00-13:00 

Skriflesing vir Sondag 

Jeremia 29:1-14 

 

Tema 

Ongeag ontwrigting in ons lewens 

het God vir ons 'n toekoms 

 in gedagte 



BAIE GELUK MET JOU VERJAARDAG 

NGK Murray Bladsy 2 

Piet Erasmus (Viljoensingel 2) is in Mediclinic Worcester 
Lenette Sel 0828976287 

 
Graham Abrahams (Tuinstraat 5 Sel 0615834269) moes Dinsdag 

skielik 'n operasie ondergaan vir 'n geskeurde  
retina en lens oorplanting 

 

Laat weet asb vir ds Louis van siekte of krisisse 

Voorbidding 

17/01 Joshua de Villiers, Cerise Jacobs, Anne2e Jordaan, Philip Morkel, Koos  

           Oosthuizen,  Schalk Rabie 

18/01 Ena Beukes, Lara Bothma 

19/01 Eugene Bingle, Emke Blom, Meloni Jacobs, Alexa Steenkamp, JD Wium 

20/01 Hennie Beukes jr, Johan de Klerk 

21/01 Lisbé Joubert, Brand Taljaard 

22/01 Cesarai Erasmus, JC Kriegler jr, Chris=ne Werth 

23/01 Stephan Jacobs, Philip Viljoen 

Om bestelling te plaas: 

Epos: kitchen@murraygemeente.co.za 

Bel: Hendré 074 035 9659 

(kantoorure: 08h00-17h00) 

 

Vriesprodukte + 750 gram 

 

Lasagne / Bobotie op rys / Hoender Alla King op rys /  

Beesbredie met groente op rys   -  Elke gereg @ R60 
 

EFT Huis Mimosa, ABSA, 2450 400 192  

Verwysing: Naam/Vriesprodukte 

Huis Mimosa bied 'n spesiale spyskaart aan 

 wat persone kan bestel  

vir ICU Covidsaal hospitaalpersoneel 



Bladsy 3 NGK Murray 

Vallei Gebedsversoeke       Gerhard Joubert 0828060424 

"Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy 

trou beskerm jou aan alle kante"   Psalm 91:4 

Bid dat 

• Gelowiges  hul geloof en vertoue in God sal leef en bely in dié tyd 

• God die Vallei sal beskerm teen die virus, veral in oestyd waar sosiale af-

stand nie altyd moontlik is nie 

Bid vir 

• Die kerk en kerkleiers. Vir wysheid om steeds die evangelie te bring 

• Genesing vir Valleiers wat Covid het en troos vir dié wat familie of vriende 

verloor het 

Dank God 

• Dat virus nie op groot skaal in die Vallei versprei nie 

Die hemelse Bouer het die tender op jou lewe aanvaar - lewenslank!   

(Stephan Joubert) 

 

Lees 1 Kor 3:16 Die Here werk anders as aardse bouers. As Hy die dag 

die tender op jou lewe uitgereik het om daar te kom bou en die tender ook 

aanvaar, dan kan jy maar weet: Hy verskuif nooit weer nie! Die Here werk 

lewenslank aan elke aardse bouperseel van Hom. Nooit hou Hy op om te 

beitel aan jou lewe nie, ook nie aan ander Christene s'n, waar Hy reeds 

werkspersele ingerig het nie. Op elke gelowige se aardse bouperseel is 

daar 'n permanente hemelse bouprojek aan die gang. Nuwe geestelike ka-

mers moet in ons lewens bykom; binneshuise versierings moet orals ge-

doen word; foute moet uitgebeitel word; donker hoekies moet hemelse lig 

kry... Lees asb wat op die kennisgewingbord van jou lewe staan. Op jou 

bouperseel is 'n bordjie opgerig met die woorde: ONDER LEWENSLANGE 

KONSTRUKSIE VAN DIE DRIE-ENIGE GOD! 

Nooit word hierdie bordjie verwyder nie. Nooit los die Here jou op jou eie, 

wanneer Hy die dag nuwe projekte in ander mense se lewens aanvaar nie. 

Die mees suksesvolle Bouer in die heelal, die Een wat al biljoene mense se 

lewens splinternuut herbou het, sal tot aan die einde van jou lewe bly bou 

en timmer aan jou! Deur Sy Gees sal God elke dag op Sy pos wees in jou 

lewe met sy hemelse boumateriaal. Hy sal die woorde van 1 Korinthiërs 

3:16 waar maak dat jou liggaam Sy nuwe aardse tempel is. 




