
                         Eredienste is voorlopig slegs aanlyn  
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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   

    25 Julie 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 

Geen 

 

Kleuterkerk 

Geen 

 

Kategese 

Geen 

Nuwe  

Intrekkers 

Meld aan by  

kerkkantoor 

0233562359 

 

Ander lidmate 

Laat weet die 

kerkkantoor as u 

adres, epos,  

kontaknommers  

verander het 

AANLYN EREDIENS 

 

DS MIGA COETSEE 
 

Skriflesing: 2 Samuel 11 en 12 

Tema: Nie te heilig vir sonde nie, nie te 

sondig vir genade nie 

Deuroffergawe: Gemeente Ontwikkeling 

 

Leraar aan diens: Ds Miga 

 

Ds Louis is met verlof tot 25 Julie 

Almanakke 

beskikbaar 

by deure en 

in die  

kerkkantoor   

Vandag 25 Julie  

Volgende Sondag 1 Augustus  

Aanlyn- of Erediens in kerk: Ds Louis Smith  

Offergawe: Gemeente Hulpfonds 

Doop: WJ Steenkamp (indien moontlik) 

  Kleuterkerk/Kategese (indien moontlik) 

Leraar aan diens: Ds Louis 

 

09:45 Omdraai / Engels in kerksaal  en 

Welgemoed saal ( indien moontlik) 

  



NGK Murray Bladsy 2 

André Greyling is weer in Mediclinic opgeneem, 

 maar is positief getoets vir Covid ook. Sonja is tuis in isolasie. 

 

Susan de Villiers is terug by die huis en sien Dinsdag  

weer die dokter vir uitslae van toetse. 

 

Willie van Zyl se suster is oorlede. 

 

Vir alle onderwysers en leerlinge wat teruggaan skool toe. 
 

(Laat weet asseblief vir die leraars van siekte of krisisse) 
______________________________________ 

Agv die nuwe POPI wetgewing mag geen persoonlike inligting van lidmate meer 
hier verskyn nie. Die kerkkantoor mag dit ook net vir u gee,  

met toestemming van die betrokke persoon. 

VOORBIDDING 

        Vallei Gebedsversoeke             Gerhard Joubert  

"Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, 
Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou,  
Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou."     

JESAJA 41:10 
 

DANKBAAR VIR 

• Vrede na laasweek se chaos en dat dit nie na res van die land  
       versprei het nie 

• Inentings wat nou spoed optel 
• Goeie reën hier en in die Wes-Kaap 

 

 
BID VIR DIE KERK IN DIE VALLEI 
• Vir eenheid 

• Vir oorlewing 

• Dat fokus op God se roeping behou word 

 

 
BID VIR 

♦ Huwelike en ook vir uitdagings in gebroke huwelike 

♦ Bly bid teen virusinfeksies en vir genesing van siekes 



BAIE GELUK MET JOU VERJAARDAG 

Bladsy 3 NGK Murray 

25/7 Babsie Daniller, Eddie Kotze, André Rossouw, Cara Smith, Landi Uys 

26/7 Lené Kriel, Zihan Olivier, Frieda Prins, Duncan Raper 

27/7 Catherine Vorster 

28/7 Pieter Naude jr 

29/7 Chriselda Kirk, Rachelle Minnie 

30/7 Ben Beukes, Lize Brönn, Tertius Kotzé, Mia Viljoen 

31/7 Christa Kriel 

PROGRAM VIR DIE WEEK (indien inperking dit toelaat) 

MAANDAG 
• Skole heropen 
• Ds Louis is weer aan diens 
• Finansvergadering 15:30 in kleinsaal 
DINSDAG 
• Gebedsgeleentheid 11:15 in kleinsaal 
• Vallei Gebedsaksie 19:00 in kleinsaal 
WOENSDAG 
• Leraarsforum 10:30 
• Kerkraadsvergadering skuif na 4 Augustus 18:30 in kleinsaal 

Agv inperking is daar hierdie jaar 'n epos  deur 

die kerkkantoor uitgestuur met die vorm  

aangeheg om te voltooi tov  u bydraes vir die 

basaar. Daarby aangeheg is ook die vooraf 

bestelling vir malva poeding met vla @ R20 of 

jellie/skuim poeding @ R15 en potjiekos @ R50 

(waterblommetjie of kerrie afval of skaap  

skenkel). Hierdie vorms is ook by die kerk se 

deure beskikbaar en kan in die houtkissies 

geplaas word na voltooiing of  

by die kerkkantoor ingehandig word. 

Betaling geskied as volg 

1.EFT (NGK Murray / FNB / Reknr 62194746247) 

           Verwysing: KOS, Voorletter & Van   

    Epos bewys na: kassier@murraygemeente.co.za 

2. KONTANT: Betaal in by kerkkantoor 

 

Indien Covid regulasies ons beperk om buitelug 

funksies te hou op 11 September, sal u nog 

steeds dmv 'n ry-en-kry u ete bestelling  

kan kom afhaal. 



 

Geagte Lidmaat 

 

POPIA Wet op beskerming van 

 persoonlike inligting is vanaf  

1 Junie 2021 in werking gestel.  

 

U persoonlike inligting, asook dié van u 

afhanklikes insake lidmaat besonder- 

hede soos op die Winkerk program wat 

ons gebruik, word net gebruik vir  

kerklike doeleindes en sal nie bekend 

 gemaak word aan 'n derde party nie.   

 

Indien u nie enige beswaar het nie, hoef 

u niks te doen nie, maar indien u 

beswaar het, reageer asseblief en skakel 

die kerkkantoor by 

 0233562359 / 0233562957 

of  stuur 'n epos na  

skriba@murraygemeente.co.za.  

 

U mag ook enige tyd toegang  

versoek tot u inligting wat ons in ons 

stelsel bewaar, asook 'n opdatering van 

enige verouderde inligting aan ons 

 deurgee. 

 
POPI Inligtingsbeampte/Registerhouer 

 
Ongelukkig moes ons  

Huis Mimosa se basaar vir eers 

kanselleer agv die strenger 

inperking 

 Epos jou bestelling:                                                                        
mimosa@murraygemeente.co.za OF                                   

whatsapp jou bestelling:  082 855 6618                                 

 Betaalwyse:  EFT saam met bestelling:                                        

Huis Mimosa  ABSA  2450 400 192 OF                                     

KONTANT / KAART wanneer afhaal. 

 

NAAM:_______________________  SEL:________________ 

Ligloop vir stilstaan - deur Stephan Joubert 

Efesiërs 5:10 "Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is." 

Wees elke dag op die regte pad, op God s'n. Laat die Gees jou begerig maak om sò te leef 

dat jou lewe vir God soos 'n aangename geur is. Leef in die Lig. Plaas jou hand in Syne. As 

jy dit nie daagliks doen en voluit saam met Hom stap nie, dan raak jy 'n dag op 'n slag agter. 

As jy net aan jou eie oorvol program aandag gee en nou en dan afskeeptyd vir God opsy sit, 

dan moet jy nie verbaas wees dat jy geestelik uitgeput raak nie. Of dat jy 'n geestelike  

verkeersknoop op die hoofweg van geloof veroorsaak nie. Dit gebeur omdat jy tot stilstand 

gekom het, toe jy eintlik moes beweeg het. Kom asseblief dadelik in pas met God. Nee, dis 

nie genoeg om net op die regte pad te wees nie. Stap in die Here se rigting deur jouself elke 

dag doelbewus af te vra wat tot Sy eer is en wat nie. En wat sy hart sal blymaak. Sien elke 

mens op die pad as iemand, wat jy met Jesus se liefde moet dien. Nee, moenie hulle as blote 

objekte behandel nie. Sien hulle raak as mense in eie reg met name, adresse en 'n eie lewe. 

En wees Jesus se hande en voete in hulle midde. Dan proe hulle ook die vrug van die Gees 

se werk in jou lewe. 

 

Heer, help my om geestelik te vorder deur vir U 'n welbehaaglike offer te wees. Amen. 


