ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 24 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019
ผูเล
เลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูเ ทศนา : อ.ทองหลอ วงศกําชัย
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณวันดี
ทีมตอนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

เวลา : 10.30 น.
ผูนาํ ประชุม : คุณชาญกิจ
ผูอ า นพระวจนะ : คุณเพชรรัตน
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณวรวดี คุณอภิรดี

“สดุดี 19:14”
พระเยซูรักฉันรูแน ฉันรักคุณดวยความรักของพระเจา
ขาจะรักและบูชา ขอใหคําจากปากของขา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
“สดุดี 62:1-12”
คุณเพชรรัตน
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
คุณวันดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
“หมดทัง้ ชีวิต”
เทศนา :
“เปนคริสเตียนแตชื่อ”
อ.ทองหลอ วงศกําชัย
“วิวรณ 3:1-6”
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
“เมื่อผานโลกนี”้
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
“สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2019
ผูนําประชุม: คุณสิร/ิ คุณจาวเสี้ยวฉือ
ผูนําเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ/คุณจางเจียยุน
ผูเทศนา: อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ: คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย: คุณหลูเหยียนเซิน
ผูบรรเลงเปยโน: คุณพรศิริ
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมตอนรับ: คุณสุมล คุณชัยพร
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย: คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณเยีย่ นเสียงเซียน คุณจาวกั๋วรุย คุณซือติ้งเสิน้ คุณหลี่ชิงชิง
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน: คุณเทียนชัย คุณพิชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน คุณคังเหมยหลาน คุณสุขุม

รายการสัปดาหนี้ – มีอาหารกลางวัน
 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
 ประชุมกรรมการมิ
กรรมการมิชชัน่ และผูร บั ใชเต็มเวลา เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 41 (อ.นนทชัย อ.เหอจื้อผิง
คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณดวงพร คุณวิทย คุณเฉินเฉาจิ้น)
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 3 มี.ค. 2019)
 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)
 สามัคคีธรรม “วันรวีวารศึกษา”
ษา” เวลา 13:00-15:00 น.ที่หอง 50

ข า ว ส า ร
 



กรมสรรพากรไดประกาศวา เริ่มปภาษี 2019 จะใหใชขอมูล
e-donation เปนหลักฐานในการยื่นขอลดหยอนภาษีแทน
ใบรับรองที่ออกโดยศาสนสถาน หรือหนวยงานการกุศลตางๆ
ดังนั้นผูถวายทรัพยที่ประสงคนําเงินถวายไปหักภาษีเงินได
ขอใหติดตอสํานักงานคริสตจักร เพื่อกรอกแบบฟอรม หาก
เปนคนไทยใหชื่อและเลขที่บัตรประชาชน หากเปนคนตาง
ดาวใหชื่อและเลขทีบ่ ัตรผูเสียภาษี 13 หลัก (พรอมสําเนา)
พีน่ องที่ไดถวายทรัพยในปป 2018
2018 หากตองการใบ
อนุโมทนาบัตร (จะออกตามชื่อที่ออกในใบเสร็จ) เพื่อ
นําไปหักลดหยอนภาษี กรุณาแจงความประสงคไดที่
คุณชาญกิจ ภายในวันนี้

     ! – # ( ..- ..)
เชิญรับ “หนังสือเฝาเดี่ยวไทย – จีน” ไดที่โตะตอนรับ

   () ( *)
วันอาทิตยที่ 3 มี.ค. (สัปดาหหนา) เวลา 13:0015:00 น. ที่หอง 50 ขอเชิญชวนพี่นองคริสตจักร
พระคุณ (เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุน ผูใหญ ผูอาวุโส) ทุก
ทาน รวมสามัคคีธรรมใน “วันรวีวารศึกษา”
ษา”
สนุกสนานไปกับเกมสพระคัมภีร/ เกมส
มหาสมบัติ และรับคําหนุนใจจากพระคัมภีร ปดทาย
ดวยอาหารวาง โปรดอยาพลาด!!!!
พลาด!!!!
+     , ขอบคุณพระเจาและขอแสดงความยินดีกับคุณนฤมล
และคุณธนาธิป ที่ไดเขาพิธีสมรสไปเมือ่ วันเสารที่
23 ก.พ. ขอพี่นองอธิษฐานเผื่อการสรางครอบครัว
ใหม การปรับตัว และชีวิตครอบครัวทีจ่ ะเปนพยาน
และเปนพระพร

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2019 :
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

76
122

คน
คน

เด็ก
เด็ก

10 คน
4 คน

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

54,485.00 บาท
54,
54,485.
485.00 บาท

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (มกราคม – มีนาคม)
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ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  กุมภาพันธ์ 
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ตารางผู้รับผิดชอบรายการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ ภาคภาษาไทย
เวลา 10.30 - 12.00 น. (วันอาทิตย์ต้นเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น.)

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

10 มี.ค.

17 มี.ค.

24 มี.ค.

31 มี.ค.

คุณสุเมธ
คุณสุเมธ
นพ.ปรีดา
โมทนาพระคุณ
ทีมนมัสการ
คุณวิภาวัลย
คุณสุมล
คุณเพชรรัตน
คุณกอบกาญจน
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

คุณสิชาญ
คุณสิชาญ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณพรพิมล
คุณนงคลักษณ
คุณสุภัทรา
คุณกอมณี
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

คุณสิริ
คุณสิริ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณพัทธมน
คุณรพีพรรณ
คุณณัฐฐิตชิ ญา
คุณวรรณนิสา
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

คุณชาญกิจ
คุณชาญกิจ
อ.อนุชา
ขอบป
ทีมนมัสการ
คุณภัทรพร
คุณสุภัทรา
คุณสุมล
คุณขวัญเนตร
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

่ กันและกัน เนือ
่ งจากคริสตจักรเปิดต้อนรับทุกคนทีต
่ ้องการ
ขอพี่ น้องช่วยกันสอดส่อง ดูแลซึง
่ ่านไปมา และเข้ามาในคริสตจักร
เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้า จึงอาจจะมีคนแปลกหน้าทีผ
้ ผิง หรือมัคนายก
หากพี่ น้องพบเห็น สิง
่ ผิดปกติ โปรดแจ้ง อ.นนท์ชัย อ.เหอจือ

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

