ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 6 มกราคม ค.ศ. 2019 เวลา : 10:00 น. ผูเทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูนาํ ประชุม : คุณชาญกิจ/คุณจาวเสี้ยวฉือ ผูนาํ เพลงสัน้ : คุณคังเหมยหลาน/คุณจินตนาภรณ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณน้ําทิพย/คุณศิริพร
ผูบรรเลงเป
บรรเลงเปยโน : คุณพรศิริ
ผูอธิ
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผูตตอ นรับ & ปฏิคม : คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณพรพรรณา คุณพรรณี คุณเยี่ยนเสียงเซียน
คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางฟงฉิน

รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 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)
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 13 ม.ค. 2019)
 ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หอ งรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ทีห่ องนมัสการชัน
้ 4
 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่หองรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่หอ งประชุมชั้น 1

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :

สรรเสริญแดพระเจา
เมื่อขาเพงดูกางเขนประหลาด รุงอรุณปใหม
ใครครวญพระวจนะ :
อิสยาห 37:31
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“เยเรมีย 17:5-18”
คุณน้ําทิพย/คุณศิริพร
คณะนักรองภาคภาษาไทย :
Give Thanks
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณเฉินเฉาจิ้น
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“นับพระพร”
เทศนา :
หยั่งราก เกิดผล
อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
“เยเรมีย 17:5-18”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“เฝาชิดสนิทพระเจา”
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธมี หาสนิท :
อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
ผูถ อื ถาดขนมปง-น้าํ องุน : คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณจินตนาภรณ คุณสุขุม

ใครครวญพระวจนะ

สวนที่รอดและคนที่เหลืออยูแหงเชื้อวงศของ
ยูดาหจะหยั่งรากลงไป และเกิดผลขึ้นบน
(อิสยาห 37:31)

ข า ว ส า ร
  
กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใช
ขอมูล e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอน
ภาษีแทนใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงาน
การกุศลตางๆ ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวาย
ไปหักภาษีเงินได ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อ
กรอกแบบฟอรม หากเปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตร
ประชาชน หากเปนคนตางดาวใหชื่อตามพาสปอรตและ
เลขที่เสียภาษี 13 หลัก
    “God Speak to Me”
'( )* + , 2019
เชิญรับสมุดจดเทศนา “God Speak to Me” และ
บัตรสวนดอกไม ป 2019 ในชวงนมัสการ หากพี่นอง
ทานใดยังไมไดรับ เชิญหยิบไดที่โตะตอนรับ

' 1) 234
สอนภาษาจีนพื้นฐาน (พินอิน/ เขียน/ อาน/ พูด/
คียบอรดอักษรจีน/ การใช E-dictionary)
เริ่มเสารที่ 26 ม.ค. - 30 มี.ค. เวลา 13:30-15:30
(10 ครั้ง รวม 20 ชั่วโมง) คาเรียน 1,000 บาท/
คอรส (รายไดไมหักคาใชจา ย นําไปชวยเหลือเด็กไร
ที่พึ่ง) คาแบบเรียน 125 บาท ติดตอจองที่นั่ง
คุณกรรณิกา 081-835-0237 หรือ คุณอุลัย
087-785-9079 (ชําระคาเรียนในวันเปดเรียน)
5) +5) (  4
เมื่อวันเสารที่ 22 ธ.ค. มีผรู ับเชื่อในงานคริสตมาส
ประกาศ ภาคภาษาจีน 3 คน คือ คุณจาวชุนเยี่ยน
คุณหยางฝู และ คุณโจวเลี่ยง ขอพี่นองอธิษฐาน
เผื่อที่ทั้ง 3 ทาน ที่จะรูจักพระเจามากขึ้น และ
เติบโตขึ้นในความเชื่อ

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2019
ผูนําประชุม : คุณสุเมธ
ผูเทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูเ ลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูอ านพระวจนะ : คุณบุญญา
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย : คุณพงศชัย
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผูตอนรับภาคภาษาไทย : คุณนงคลักษณ คุณชนมน

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม 2018 :
ผูใหญ

170 คน

เด็ก

12 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม 2018

ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  มกราคม 

เงินถวายประจําวันอาทิตย
เงินถวายผาน
รวม

158,075.00 บาท
3,000.00 บาท
161,
161,075.
075.00 บาท

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

หนาที่
นํานมัสการ

คุณสิชาญ

คุณพงศชัย

นําเพลงสั้น

คุณสิชาญ

คุณพงศชัย

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณนฤมล
คุณอุรัชนี

อ.ทองหลอ
วงศกําชัย
ทีมนมัสการ
คุณวรวดี
คุณกอบ
กาญจน
คุณศศิรักษ
คุณบุญญา
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

20 ม.ค.

คุณพัทธมน
คุณณิชา
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

27 ม.ค.

3 ก.พ.

10 ก.พ.

คุณเทียนชัย
คุณสุเมธ
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณคุณจางเจียยุน คุณสุเมธ
คุณภีรพรรณ
อ.เหอจื้อผิง
คุณชาญกิจ
ยงปยะกุล
คุณศศิรักษ
ทีมนมัสการ
คุณพรรณี
คุณสุภัทรา
คุณน้ําทิพย
คุณวรวดี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณสุมล

คุณสลินทิพย
คุณสิชาณีญ
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

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)
16 สุขุมวิทTel
19: แขวงคลองเตยเหนื
อ เขตวัฒนา กรุ
งเทพฯ
10110 BTS อโศก
1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3
02-253-3227, 02-651-0418;
Fax
: 02-651-0419
Email ทางออก
: gbch50@yahoo.com
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

