GEBEDSLYS

08/12/2019 TOT 12/01/2020
BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
Alex Terblanche.

SIEKES
Laurane Nel, Liescha du Plooy, Melanie
Snyman.
HERSTEL
Piet Janse van Rensburg, Riana v Tonder,
Isabel Nel, Ronel Davel, Betsie Louw,
Clarissa van Rooyen, Gitte Theron, Rika
Smith, Philip Reynecke, Koos Burger,
Mara Janse van Rensburg, Annette
Botha, Christa van der Merwe,
Charmaine van Zyl en Petro Blaettler.
KANKERPASIËNTE
Elize Joubert, Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYNSIEKES
Willem Jooste.

•

•

•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Gerhard Erasmus in
Mosambiek.
Ockert + Michele Potgieter in
Oekraïne. (Indien u graag ‘n
nuusbrief van hulle wil ont vang, verskaf u e-posadres by
nuwedag@gmail.com

VERSWAKTE BEJAARDES
Anna Bosman, Estelle de Waal,
Aletta Lübbe, Mats Coetzee en
Marie Pretorius.

GEBEDSVERSOEKE TYDENS DIE VAKANSIE
Die kerkkantoor sluit vir die vakansie en derhalwe sal die gebedslys nie vir die
Desembervakansie opgedateer word nie. Gebedsversoeke wat tydens die vakansie
ontvang word, sal op die Gebedslys van Sondag, 19 Januarie 2020 reflekteer.
Stuur dringende gebedsversoeke na:
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here dat die Kindjie
van gebore is, die Weg, Waarheid en Lewe
is. Bid dat ons in die Kerstyd volhardend
vir Jesus sal volg in die krag van die Gees.
DINSDAG: Bid dat Christengelowiges as
Ligdraers van die Lig sal optree en
gesinne en families in ware aanbidding en
lof Jesus sal verheerlik. Bid vir die fisiese
en geestelike veiligheid van almal.
WOENSDAG: Dankie Here dat U ons
Koning is. Bid dat ons in die feesseisoen
soos koningskinders sal leef. Mag ons
weerkaatsers van Christus se lig wees.

DONDERDAG: Here ons bring lof aan U
met dankbare harte vir al U seëninge deur
die jaar en gebedsverhorings! Ons wil
getrou aanhou bid vir mekaar en daadwerklik intree vir ander se nood, swaarkry
en behoeftes!
VRYDAG:
Bid
vir
volhoubare
en
deurdringende reën. Bid vir ons politieke
leiers vir wyse leierskap en ons elkeen se
verantwoordelikheid.

GEBEDSGEDAGTE
Vandag is daar vir julle in die stad van
Dawid die Verlosser gebore, Christus
die Here!

Gebedsverhoring:
Laat weet ons asb van verhoring van
gebede wat julle beleef het by
groei@luxmundi.org.za.

SATERDAG: Ons bid in die feesseisoen vir
gesinne en families wat baie spanning
beleef vir uitkoms en vrede.
SONDAG: Ons bid vir die eredienste vir
baie seën met die lof, aanbidding en
Woordverkondiging. Bid vir 'n behoefte by
mense om die eredienste by te woon.

