GEBEDSLYS
19/01/2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
SIEKES
Lenie Zeelie, Laurane Nel, Liescha du
Plooy, Melanie Snyman.
HERSTEL
Piet Janse van Rensburg, 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
Daar sal na die erediens voorbidders
beskikbaar wees om saam met jou
teen
bid.
Die kerkkantoor sluit vir die vakansie
derhalwe sal die gebedslys nie vir die
Desembervakansie opgedateer
word nie.
Gebedsversoeke
wat tydens die vakansie
Kom asseblief
na die
Gebedskamer.
ontvang word, sal op die Gebedslys van Sondag, 19 Januarie 2020 reflekteer.
Stel die kerkkantoor asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys.
Stuur dringende gebedsversoeke na:
Indien u iemand op die voorbiddingslys wil plaas, skakel
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!
asseblief die kerkkantoor of epos lidmate@luxmundi.org.za

MENSE WAT HARTSEER IS:

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof die Here dat ons die
jaar saam met Hom kan begin. Bid dat
die Gees ons sal inspireer met nuwe
asem in die hele gemeente en in ons
persoonlike lewens.
DINSDAG: Bid dat ons met nuwe
inspirasie die Vader in Gees en
waarheid sal aanbid wat oorvloei in ‘n
nuwe lewe.
WOENSDAG: Dankie Heer vir al ons
bedieninge in die gemeente. Bid vir
die beplanning en begin van
werksaamhede van die gemeente.
DONDERDAG: Bid dat ons in begin
van 2020 met ‘n sensitiewe oor sal
luister om God se stem duidelik te
hoor. Bid dat ons 2 keer hoor en
1 keer praat.
VRYDAG: Dankie Heer vir wonderlike
reën! Bid vir volhoubare reën in die
Karoo, Vrystaat en Noord-Wes. Bid dat
ons ten spyte van slegte omstandighede rondom ons, die Here
vertrou dat Hy iets nuuts doen!

GEBEDSGEDAGTE

Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan
op die punt om te gebeur, julle kan dit
al sien kom; Ek maak in die woestyn 'n
pad, Ek laat in die droë wêreld riviere
ontspring.
Jesaja 43:18-19 AFR83

Gebedsverhoring:

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

SATERDAG: Bid vir die skole wat
begin het vir al die personeel en
kinders. Bid veral vir kinders wat nuut
begin in skole.
SONDAG: Bid vir al ons eredienste
dat God deur die Gees en Woord ‘n
nuwe werk sal doen en sal ons sal
dring om nuut te leef. Bid vir hartlike
lof en aanbidding.

