
            Eredienste mag nou deur 50 persone bygewoon word 

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 

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

Tel 0233562359/2957  Faks 0862745897 

Terreinbestuurder: 0824624136 

       NGK MURRAY BEKENDMAKINGS   

    27 Junie 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 installeer 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 middel en scan die 

kode. Murray se besonder-

hede kom op en jy kan die 

bedrag intik en "Ok" en die 

betaling is afgehandel. 

Voorbidding 

08:45  

Moederskamer 

Almal welkom 

 

Kleuterkerk 
Surene Krynauw 

Wilmari Effendi 

 

 

Kategese 
Na klassies 

Nuwe  

Intrekkers 

Meld aan by  

kerkkantoor 

0233562359 

 

Ander lidmate 

Laat weet die 

kerkkantoor as u 

adres, epos,  

kontaknommers  

verander het 

OGGENDDIENS 09:30 

DS LOUIS SMITH 
Skriflesing: 1 Petrus 2:9-10 

Tema:  Die troos van ons idenititeit in 

Christus 

Deuroffergawe: Petra Instituut 

Leraar aan diens: Ds Louis  

Ds Miga is met verlof tot 4 Julie 
 

09:45 Omdraaistraat  

Wilhelm Titus 

09:45 Engelse gemeente kerksaal 

 

Almanakke 

beskikbaar 

by deure en 

in die  

kerkkantoor   

Vandag 27 Junie  

Volgende Sondag 4 Julie  

09:30 Oggenderediens: Ds Louis Smith 

Offergawe: ACVV 

 Kleuterkerk/Kategese 

Leraar aan diens: Ds Louis  

 

09:45 Omdraaistraat 

Ds. Deon  

09:45 Engelse gemeente kerksaal 
 



NGK Murray Bladsy 2 

 
Zaretha Laubsher se broer is oorlede 

 
 

VOORBIDDING 

Vallei Gebedsversoeke       Gerhard Joubert 0828060424 

 
“God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die 
Here my God is my krag en my beskerming; Hy is my redder.”” 
  JESAJA   12:2   AFR83   
 
GEBEDSFOKUS OP COVID 19: 

• Vir beskerming teen virus veral die wat kwesbaar is.  

• Vir genesing van mense wat siek is en beskerming van hul familie 

en vriende.  

• Dat ons steeds die virus ernstig sal opneem.  

• Vir fisiese en geestelike krag vir die gesondheids en mediese perso-

neel.  

• Dat gelowiges sal aanhou bid en ondersteun.   

Wanneer het jy genoeg op jou naam?    

deur Stephan Joubert 

So, wanneer is genoeg genoeg? Volgens die meeste mense op aarde is genoeg 

altyd meer as dit wat hulle tans op hulle eie naam het. Dit maak nie saak of hulle 

brandarm of skatryk is nie - hulle wil altyd meer hê as wat hulle tans het. Dis geen 

wonder nie dat Prediker 5 sê daardie mens vir wie geld alles is, nooit genoeg het 

nie. Net nog so ’n bietjie ekstra, dan sal hulle gelukkig wees. Of sommer nog baie 

ekstra! Dit is hoekom selfs die rykste mense op aarde ook nie aldag tevrede is 

nie. En hoekom baie van hulle suinig en gierig is.  

 

Om tevrede te wees met die bietjie of baie wat jy het, is ’n Bybelse opdrag, Nee, 

dit beteken nie jy moet agteroorsit nie. Of dat jy nie ambisieus mag wees nie. In-

teendeel. Dit beteken egter jy is tevrede in die Here. Jy vind jou identiteit in Hom. 

Jakobus 1 sê dat as jy ryk is, dan moet jy weet jy is arm voor God. En as jy arm is, 

dan weet jy jy is ryk in Hom. As jy dít weet, kom daar rus in jou gemoed. Dan het 

jy oorgenoeg om van te leef. Dan kan jy elke dag iets met ander deel.   

https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/632380/48791270/2438488
https://comms.s10u-mail.com/servlet/link/23584/632380/48791270/2438489


BAIE GELUK MET JOU VERJAARDAG 

Bladsy 3 NGK Murray 

27/6 Wouter Beukes 

29/6 Gert Hanekom 

30/6 Joan van der Westhuizen, Willem van Zyl 

01/7 Div de Villiers, Lané Esterhuyse, Andries Palm,  

        Shirley Volschenk, Elanza Wium 

02/7 Carina Archer, Neville Hambly, Marius Kotze 

Baie dankie aan Willie van Zyl wat aflos as koster 

vanaf 20 Junie tot 11 Julie.  Skakel hom  

by 079 120 4060  

The World need a Father 

Die kursus in Vaderskap word weer tydens die derde kwartaal aangebied. Dit strek 

ook 8 weke, elke Donderdag aand van 18h30 tot 20h30 en gaan jou as Vader voorbe-

rei om die tipe pa te wees wat die Here wil hê jy moet wees. Ons wil die eerste Don-

derdag in Augustus met die kursus begin. 

Tydens die kursus gaan ons kyk na die basiese beginsels van pa wees soos God dit 

bedoel het. Van die temas is:  

• Die effek van pa’s op hulle kinders se lewens. 

• Wat is ware man wees. 

• Hoe vestig mens morele outoriteit by jou kinders. 

• Hoe dra mens gesonde identiteit aan jou kinders oor. 

• Hoe voorsien ŉ mens emosionele sekuriteit vir jou kinders. 

• Hoe bevestig ŉ mens die potensiaal van jou kind. 

Ons wil hierdie vanjaar weer in Afrikaans en Engels aanbied. Bemark dit asseblief 

onder die manne op die plaas en by jou werkplek. Ook onder die Zimbabwiërs. 

Indien jy belangstel om in te skryf, kontak vir ds Louis 0828955621,  

Gerhard Joubert 0828060424, Johan Joubert 0832326380  



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  5 dagstukkies op ‘n Vrydagoggend gestuur. 

Gemeente se finansies 
Baie dankie vir elkeen wat gereageer het op verlede 
week se noodroep rondom Murray se kontantvloei. Dit 
was ’n belewenis om te hoor hoe die situasie mense 
aangeraak het en mense gegee het al het hulle nie 
noodwendig oorvloed gehad nie. 

Danksy hierdie bydraes is die onmiddelike kontantvloei 
nood  aansienlik verlig. ’n Mens kan nie anders as om 
die Here te loof en te prys nie.  

Ons wil tog bly vra dat elkeen sy eie bydrae voor die 
Here sal evalueer. Vra jouself die vraag of jou bydrae 
volgense die Bybelse riglyne is en of dit eer aan God 
bring as die Een uit die se hand jy leef. 

Ons wil weer beroep doen dat mense oorweeg om ook 
maandelikse bydraes te maak vir die gesonde kon-
tantvloei van die gemeente 

Bid saam dat ons sal kan voortgaan om sy konikryk te 
laat kom en so sy Naam te verheerlik. 

mailto:deon@murraygemeente.co.za

