ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 30 ธันวาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูนาํ ประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณจางเจียยุน/คุณวันทนาพร
ผูอ า นพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณศศิรักษ
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณจางฟงฉิน
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณจาวเวยฟง คุณจางจาน คุณโจวตูเจียง คุณเฉินเฉาจิ้น
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :
ใครครวญพระวจนะ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
เทศนา :
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)

ข า ว ส า ร
พระองคทรงสมควร
นับพระพร พระองคผูทรงสัตยซื่อ
กาลาเทีย 6:9
“เนหะมีย 5:14-19”

คุณชูพรรณ/คุณสมสิริ
คุณจางฟงฉิน

“ขอบพระคุณพระเจาพระผูไ ถ”
การเปนแบบอยางของเนหะมีย อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
"เนหะมีย 5:14-19"
“อยูเพื่อพระเยซู”

กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :

รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน (งดชัน้ รวีวารศึกษา)
 นมัสการรวมสิ
การรวมสิน้ ป เริ่มเวลา 10.00 น. ทีห่ องประชุมชั้น 1
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 6 ม.ค. 2019) – นมัสการรวม (งดชั้นรวีวารศึกษา)
 นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่ องประชุมชั้น 1
 ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่หอ ง 31 (ขอเชิญสมาชิกเขารวม)

  
กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใช
ขอมูล e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอน
ภาษีแทนใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงาน
การกุศลตางๆ ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงิน
ถวายไปหักภาษีเงินได ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร
เพื่อกรอกแบบฟอรม หากเปนคนไทยใหชื่อและเลขที่
บัตรประชาชน หากเปนคนตางดาวใหชื่อตามพาสปอรต
และเลขที่เสียภาษี 13 หลัก
 
วันอังคารที่ 1 ม.ค. เปนวันหยุดคริสตจักร พี่นองสามารถ
ติดตอสํานักงานไดในวันพุธที่ 2 ม.ค.
   ! "#$ – " &
เชิญรับ “หนังสือเฝาเดี่ยวไทย – จีน และรับปฏิทิน
คริสตจักรป 2019” ไดที่โตะตอนรับ

' ( # )  
ตลอดเดือนธันวาคม (วันอาทิตยที่ 2,9,16,23,30 ธ.ค.)
ทางคริสตจักรจะรับถวายทรัพยพิเศษเนื่องในเทศกาล
คริสตมาส เพื่อรวบรวมถวายใหองคกร และบุคคล
ภายนอกที่มีความตองการ ขอใหสมาชิกที่ประสงคจะ
ถวาย นําเงินใสในซองถวายและทําเครื่องหมายที่ชอง
“พิเศษเนื่องในเทศกาลคริสตมาส” และหากตองการจะ
เสนอใหคริสตจักรถวายใหองคกรหรือบุคคลใด โปรด
แจงชื่อกับคณะกรรมการดําเนินงานการเงินฯ เพื่อ
พิจารณา
  “+ ” (.")
รวมสัมผัสความอัศจรรยแหงรัก และรับฟงคําบรรยาย
พิเศษจาก Franklin Graham วันที่ 19 และ 20 ม.ค.
2019 เวลา 17.30 น. (ประตูเปด 17.00 น.)
ที่ไบเทคบางนา รับบัตรเชิญไดที่โตะตอนรับเพื่อนําไป
เชิญชวนเพื่อนหรือญาติที่ไมเชื่อ ไปรวมฟง

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2019
“อาเมน”

สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

ใครครวญพระวจนะ

อยาใหเราเมื่อยลาในการทําดี
เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร
(กาลาเทีย 6:9)

ผูนําประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูนําเพลงสั้น : คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร
ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูอานพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คุณศิริพร
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณเฉินเฉาจิน้
ผูบรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ
ผูเดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟงฉิน
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณจําเริญ คุณสุมล

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2018 :
ผูใหญ

243 คน

เด็ก

24 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 23 ธันวาคม 2018
เงินถวายประจําวันอาทิตย
เงินถวายจากคณะสตรี
เงินถวายผาน
รวม

66,825.00 บาท
3,900.00 บาท
5,000.00 บาท
75,
75,725.
725.00 บาท

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  ธันวาคม 

ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.)

หนาที่
นํานมัสการ

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณสิริ

นําเพลงสั้น

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณสิริ

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณบุญญา
คุณพงศชัย
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณนฤมล
คุณอุรัชนี
คุณพัทธมน
คุณณิชา
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

อ.ทองหลอ
วงศกําชัย
ทีมนมัสการ
คุณวรวดี
คุณกอบกาญจน
คุณศศิรักษ
คุณบุญญา
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

13 ม.ค.

20 ม.ค.

27 ม.ค.

3 ก.พ.

คุณเทียนชัย
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณคุณจางเจียยุน
คุณภีรพรรณ
อ.เหอจื้อผิง
คุณศศิรักษ
คุณพรรณี
คุณวรวดี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณสุมล

ขอพี่นองชวยกันสอดสอง ดูแลซึ่งกันและกัน เนื่องจากคริสตจักรเปดตอนรับทุกคนที่ตองการ
เขามารวมนมัสการพระเจา จึงอาจจะมีคนแปลกหนาที่ผานไปมา และเขามาในคริสตจักร
หากพี่นองพบเห็น สิง่ ผิดปกติ โปรดแจง อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง หรือมัคนายก

16 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 BTS อโศก ทางออก 1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3
16 Soi 19 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand (BTS Asoke exit 1; MRT Sukhumvit exit 3)
Tel : 02-253-3227, 02-651-0418; Fax : 02-651-0419 Email : gbch50@yahoo.com

