ประกาศ

รายการประชุ ม นมั ส การพระเจ า
คริสตจักรพระคุณ คณะแบบติสต
ประจําวันอาทิตยที่ : 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
ผูเล
เลนดนตรี : ทีมนมัสการ
ผูเ ทศนา : อ.ทองหลอ วงศกําชัย
ผูอ ธิษฐานเผือ่ ทรัพย : คุณชาญกิจ
ทีมตอนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการดวยเพลงสัน้ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อานพระวจนะ :
อธิษฐานเผือ่ ทรัพย :
ถวายเพลงและถวายทรัพย :
เทศนา :
ตอบสนองพระวจนะดวยเพลง :
(พรอมเชิญชวนรับเชื่อ)
กลาวตอนรับผูมาใหม :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง :
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

เวลา : 10.30 น.
ผูนาํ ประชุม : คุณอภิทาน
ผูอ า นพระวจนะ : คุณสลินทิพย
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย : คุณกอมณี คุณสุภัทรา

“เยเรมีย 20:18”
แสงนําทาง พระเจาทรงครอบครอง
จิตใจขาสุขสบาย พระคุณพระเจา
“โรม 8:18-27”
“นับพระพร”
“สัตยซื่อจนวันตาย (สเมอรนา)
“วิวรณ 2:8-11”
“พระองคทรงสมควร”

คุณสลินทิพย
คุณชาญกิจ
อ.ทองหลอ วงศกําชัย

“สรรเสริญพระเจาผูอํานวยพร”

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
 ประชุมกรรมการคายคริสตจักร เวลา 12.30 น. ทีห่ อง 31 (อ.นนทชัย อ.เหอจือ้ ผิง คุณหวางลี่เผิง
คุณสิชาญ คุณสิชาณีญ คุณศศิรักษ คุณณัฐฐิติชญา คุณณนนท คุณเหอฉีเซิ่น คุณหลีห่ วาเจิน
คุณหลิวซิน คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางเฟงฉิน คุณจางเจียยุน และคุณอรนุช)
 อบรมพิเศษ สําหรับครูรวีฯ และผูส นใจ เวลา 13.00 น. ทีห่ อง 50 โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
รายการสัปดาหหนา (วันอาทิตยที่ 2 มิ.ย. 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)

ข า ว ส า ร
  2019
วันเสารที่ 10 อาทิตยที่ 11 และจันทรที่ 12 สิงหาคม
ที่มวกเหล็กพาราไดส รีสอรท จ.สระบุรี วิทยากรคือ
อ.ประยูร ลิมะหุตระเศรณี ขอเชิญพี่นอ งทุกทานจัดเวลา
เพื่อไปรวมคาย
Hymn Festival
Hymn Festival “หยั่งราก เกิดผล” เชิญชวนพี่นองทุกทาน
รวมฟงบทเพลงจากคณะนักรองภาคภาษาไทย และภาค
ภาษาจีน ของคริสตจักรพระคุณ วันเสารที่ 8 มิ.ย. เวลา
19:00-20:30 น. ณ หองประชุมชั้น 1 คริสตจักรพระคุณ

” !"#$!"%&'(")* ...., *-(". %”
อบรมพิเศษ หัวขอ “เติมน้ํามันใหฉันที...ตะเกียงฉัน
สุกใส” โดย ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร วันอาทิตยที่
26 พ.ค.และ 16 มิ.ย. 2019 เวลา 13.00-15.00 น.
ที่หอง 50 เนื้อหา คือ
1. ทําไม ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตองเรียนรวีวาร
ศึกษา (พระคัมภีร)
2. ใครคือผูสอน จะพัฒนาตัวเองไดอยางไร
3. สอนเพื่ออะไร สอนอะไร
4. เตรียม-สอน อยางไร
5. ไดอะไร ผลเปนอยางไร
ขอเชิญครูรวีฯ และผูสนใจทุกทานจัดเวลาเขารวม

ผูมารวมประชุมนมัสการ วันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2019 :

ผูรับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตยที่ 2 มิถุนายน 2019
ผูนําประชุม: คุณชาญกิจ/คุณจาวเสีย้ วฉือ
ผูนําเพลงสั้น: คุณคังเหมยหลาน/คุณวันทนาพร
ผูเทศนา: อ.ชัยวัฒน ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง ผูอานพระวจนะ: คุณวันดี/คุณจางเฟง ฉิน
ผูอธิษฐานเผื่อทรัพย: คุณหวางจิ้ง
ผูบรรเลงเปยโน: คุณนภนันท
ผูดําเนินพิธีมหาสนิท: อ.นนทชัย/อ.เหอจื้อผิง
ทีมตอนรับ: คุณจําเริญ คุณสุมล
ผูเ ดินถุงถวายทรัพย: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณฉวี่เตอเหลียง คุณจาวเวยฟง คุณโจวตูเ จียง คุณจางจาน
ผูถือถาดขนมปง-น้ําองุน: คุณเทียนชัย คุณสิริ คุณพิชัย คุณจินตนาภรณ คุณอภิทาน คุณสุขุม

ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาจีน

ผูใหญ
ผูใหญ

68
135

คน
คน

เด็ก
เด็ก

16 คน
8 คน

เงินถวายประจําวันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2019
เงินถวายประจําวันอาทิตย
รวม

154,487.00 บาท
154,
54,487.
487.00 บาท

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

50/B
53
50/A
43
52

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

หนาที่
นํานมัสการ
นําเพลงสั้น
เทศนา
ดนตรี
อานพระคัมภีร
อธิษฐานเผื่อทรัพย
เดินถุงถวายทรัพย
ทีมตอนรับ

9 มิ.ย.

16 มิ.ย.

23 มิ.ย.

30 มิ.ย.

คุณชาญกิจ
คุณชาญกิจ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณวิภาวัลย
คุณสิริ
คุณนงคลักษณ
คุณพรรณี
คุณอุไรพร
คุณณัฐฐิตชิ ญา

คุณสิชาญ
คุณสิชาญ
อ.นนทชัย
วิวัฒนวงศธร
ทีมนมัสการ
คุณดวงพร
คุณภัทรพร
คุณอุรัชนี
คุณชนมน
คุณชัยพร
คุณวิภาวัลย

คุณสิริ
คุณสิริ
คุณเทียนชัย
พันเลิศกิจสกุล
ทีมนมัสการ
คุณกอมณี
คุณอภิรดี
คุณวันดี
คุณพรพิมล
คุณนงคลักษณ
คุณชนมน

คุณพงศชัย
คุณพงศชัย
อ.คทาวุธ
อดุลยถิระเขตต
ทีมนมัสการ
คุณนงคลักษณ
คุณพรรณี
คุณนฤมล
คุณบุญญา
คุณรพีพรรณ
คุณฑิฆัมพร

่ 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

