
                         Slegs 50 persone mag eredienste bywoon 
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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   

    1 Augustus 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 

Nastasja 

& 

Chiara 

  

Kategese 

Gaan 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: Efesiërs 6:18-20 

Tema: Ons is toegerus om te oorwin 

Deuroffergawe: Gemeente Hulpfonds 

 

Leraar aan diens: Ds Louis 

 

09:45 Omdraaistraat: Ds Deon 

 

09:45 Engelse gemeente kerksaal 

 

Almanakke 

beskikbaar 

by deure en 

in die  

kerkkantoor   

Vandag 1 Augustus  

Volgende Sondag 8 Augustus  

Oggenddiens: Ds Louis  

Offergawe: Amos Plaaslik 

Geen Kleuterkerk/Kategese  

 

Leraar aan diens: Ds Louis 

 

09:45 Omdraaistraat: Ds Deon 

09:45 Engelse gemeente in kerksaal  

  



NGK Murray Bladsy 2 

Marie Beukes se skoonsuster is oorlede 

   

Aletta Palm het 'n rugoperasie ondergaan 

 

Marius Kotze en Jo-Maré Kriel se broer is oorlede 

 

Andre Greyling is uit die Covid saal en nog in Mediclinic 

 

Guime Malherbe is Donderdag nag oorlede 

 

Laat weet asseblief vir die leraars van siekte of krisisse 

 

VOORBIDDING 

        Vallei Gebedsversoeke             Gerhard Joubert  

"Maar vir julle wat eerbied het vir my Naam, sal die son van redding skyn 
met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte 

klawers."    MALEAGI 4:2 
 

BID  
• Vir Herlewing 
• Besef dat ons God nodig het vir ons land en vir die redding van mense 
• Dat ons as God se kinders sal volhard in geloof en gebed 
• Vir skole en onderwysers 
• Vir fokus om vir kinders die beste te gee 
• Vir veiligheid en beskerming teen die virus 
 
DANKBAAR 
• Vir goeie reën en sneeu 

 

MIMOSA 

SOEK 

Ou Tydskrifte!   Blokraaiselboeke!     Wingerdstompies!   

Ons het nuwe inwoners wat graag ‘n vleisie braai oor naweke, maar  

hout is ‘n probleem. Is daar nie iemand wat vir ons ‘n paar sakke  

wingerdstompies kan kom aflaai nie asseblief! 

- Lisbé Joubert, Huis Mimosa- 

Vorms is beskikbaar by die deure om bestellings vir potjiekos en/of poeding en  
ander bydraes vir ons Plaasmark Basaar op 11 September te doen. Vul in en plaas, 

toegevou, in houtkissies teen die muur of bring dit of epos na die kerkkantoor. 
(kassier@murraygemeente.co.za) 



BAIE GELUK MET JOU VERJAARDAG 

Bladsy 3 NGK Murray 

01/8 Leana Bothma, Jakkie Kriel 

02/8 Gerda Kriegler, Marelize Smit 

03/8 Léta Esterhuyse, Lara Jordaan, Rita Koen, Kosie Naudé, 

        Judith Viljoen jr 

04/8 Johanna Kriegler, Madré le Roux 

05/8 Heléne Horn, Mia Nel, Francois Swart, Trix Volschenk 

07/8 Arina Hugo, Tereze Viljoen, Louis Winterbach 

PROGRAM VIR DIE WEEK  

MAANDAG 
• Di Louis en Miga sonder af vir die oggend. Los 'n boodskap op hul selfone. 
DINSDAG 
• Gebedsgeleentheid 11:15 in kleinsaal. 
• Kategete en ouers word genooi om 18:30 in die kerksaal te kom saam 

gesels oor "Kinderdienste in die kerksaal"   
WOENSDAG 
• Beplanningskomitee van die Kerkraad 18:30 in kleinsaal. 
DONDERDAG 
• The World need a father kursus begin 18:30 in kerksaal 
VRYDAG 
• Uitnaweek 

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. 



 

THE WORLD NEED A FATHER 

Ons wil die kursus in Vaderskap vanaf volgende Donderdag, 5 Augus-

tus, begin aanbied. Dit strek oor 8 weke, elke Donderdagaand van 

18:30 tot 20:30 en gaan jou as vader voorberei om die tipe pa te wees 

wat die Here wil hê jy moet wees. Die Engelse kursus gaan ons 

 12 Augustus begin, dieselfde dag en tyd. 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 hul kinders se lewens 

• Hoe lyk 'n ware man 

• Hoe vestig vaders morele outoriteit by jou kinders 

• Hoe dra jy as pa gesonde identiteit aan jou kinders oor 

• Hoe voorsien 'n pa emosionele sekuriteit vir jou kinders 

• Hoe bevestig jy as pa die potensiaal van jou kind 

Ons wil dit hierdie jaar in Afrikaans en in Engles 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 voor Dinsdag 3 Augustus by louis@murraygemeente.co.za 

of 0828955621. 

Kostes is R100 per persoon en sluit 'n werkboek in,  

maar geld moet niemand van die kursus af weghou nie. 

Waarheid is nie outomaties te vind tussen die massas nie  -  Stephan Joubert 

Getalle as meetinstrument vir sukses is misleidend. Nee, getalle is nie  

onbelangrik nie. Wat sou die punt wees van enige webtuiste, saal, of stadion as 

daar nie genoeg mense is om byeenkomste daar by te woon nie? Maar dit is nie 

outomaties waar dat groter getalle gelyk is aan groter waarheid, wanneer dit by 

geloofsake kom nie. Jesus self was nie aldag beïndruk met groot skares nie. In 

Johannes 6 krimp Hy 'n skare van 5000 plus binne 24 uur tot slegs 12 dissipels. 

Aanvanklik, as Jesus vir hierdie skare kos gee deur brood te vermeerder, wil 

hulle Hom summier koning maak. Jesus weier. Dan loop almal weg. Hulle soek 

fisiese brood, nie geestelike kos nie. Hulle wil nie die Brood van die Lewe hê 

nie, net daaglikse brood. Dan bly slegs Jesus se dissipels oor. Jesus vra egter 

vir Petrus of hy nie ook wil padgee nie. Hierop antwoord Petrus dat hy dit nie 

kan doen nie, want hy het Jesus se woorde geëet. Dit is oorgenoeg vir hom. Nie 

getalle nie, maar Jesus self is waaroor dit vir Petrus gaan! Sy woorde is woorde 

wat lewe gee. Vandag nog is Jesus meer as genoeg. 


