ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 14 เมษายน ค.ศ. 2019
เวลา : 10.30 น.
ผูเล
เลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูนาํ ประชุม : คุณอภิทาน
ผูเ ทศนา : อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร
ผูอ า นพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณฑิฆัมพร
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณดวงพร คุณพรพรรณา
ทีมตอนรับ : คุณจําเริญ คุณนงคลักษณ
เชิญชวนนมัสการ :
“สดุดี 121:1-8”
นมัสการดวยเพลงสัน้ : สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น รมเงาแหงชีวิต นามอัศจรรย สรรเสริญแดพระเจา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
เทศนา :
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)

“ปฐมกาล 3:1-24”

อ.นนทชัย วิวัฒนวงศธร

กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :

     
วันศุกรประเสริฐ วันศุกรที่ 19 เมษายน 2019
นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น.
วันอีสเตอร วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019
นมัสการรับอรุณ เวลา 7.00 – 7.50 น.
รับประทานอาหารเชา เวลา 8.00 – 9.00 น.
นมัสการรวม เวลา 10.00 – 12.00 น.ที่หองประชุมชั้น 1

นมัสสการรวม
การรวม –– รัรับบมหาสนิ
มหาสนิทท
นมั

วันศุกร์ประเสริฐ

 19  2019  19.00 .
นมั
นมัสสการรวม
การรวม วัวัน
นอีอีสสเตอร์
เตอร์

 21  2019
•   7.00 .
•    10.00 .

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2019 :
ผูใหญ

“สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร”

194 คน

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2019
ผูนําเพลงสั้น: คุณจินตนาภรณ/คุณจางเจียยุน
ผูอานพระวจนะ: คุณอัจฉรา/คุณจาวเจวียน
ผูบรรเลงเปยโน: คุณพรศิริ

คุณเฉินเฉาจิ้น คุณฉุงอวี้หลง คุณโจวหลงเหอ คุณจาวเวยฟง

เด็ก

13 คน

เงินถวายประจําวันวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม
เงินถวายใหดวยรัก (เนือ่ งในพิธีมหาสนิท)

สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

ผูนําประชุม: คุณเทียนชัย/คุณจาวเสีย้ วฉือ
ผูเทศนา: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย: คุณเยีย่ นเสียงเซียน
ทีมตอนรับ: คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย: คุณสุมล คุณพรพรรณา

ข า ว ส า ร

คุณขวัญเนตร
คุณฑิฆัมพร

“พระองคผูทรงสัตยซื่อ”
“ความผิดบาปครั้งแรก”
“ปฐมกาล 3:1-24”
“พระเจาทรงครอบครอง”

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
 กลุม เซลภาคภาษาไทย เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 32
รายการวันศุกรประเสริฐ (วันศุกรที่ 19 เม.ย. 2019) – นมัสการรวม
 นมัสการ และรับมหาสนิท เวลา 19.00 น. ที่หองประชุมชั้น 1
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 21 เม.ย. 2019) – นมัสการรวมวันอีสเตอร
 นมัสการรวม นมัสการรับอรุณ 7.00-7.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ทีห่ องประชุมชั้น 1

193,596.00 บาท
193,
193,596.
596.00 บาท
12,568.00 บาท

 16-17 .. 2019 !"#$%& '() *$+,)-$( .'/#$ 18 ..

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา ภาคภาษาไทย ปี 2019 (เมษายน – มิถุนายน)
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ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที  เมษายน 

50/B
53
50/A
43
52

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

หนาที่
นํานมัสการ

คุณสิชาญ

นําเพลงสั้น

คุณสิชาญ

เทศนา

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณสลินทิพย

ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

28 เม.ย.

คุณชนมน
คุณสิชาญ
คุณคนิณ
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

5 พ.ค.

คุณอภิทาน
คุณจาวเสี้ยวฉือ
คุณจางเจียยุน
คุณภีรพรรณ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
คุณศศิรักษ
คุณสุมล
คุณจงเจี๋ยหลิน
คุณหวางลี่เผิง
คุณวรวดี
คุณพรพรรณา
คุณจําเริญ
คุณวิภาวัลย

12 พ.ค.

19 พ.ค.

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

คุณสุเมธ

คุณสิชาญ

นพ.ปรีดา
โมทนาพระคุณ
ทีมนมัสการ
คุณกอบกาญจน

อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณณัฐฐิตชิ ญา

คุณจําเริญ
คุณวิภาวัลย
คุณวศินี
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

คุณวรวดี
คุณอรวรรณ
คุณภัทรพร
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 กรุFax
งเทพฯ
10110 BTS อโศก
1 MRT สุขุมวิท ทางออก 3
02-253-3227, 02-651-0418;
: 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

