GEBEDSLYS
01/03/2020

HOSPITAAL
Bennie de Beer en
Hans Steyn
SIEKES
Bets Oosthuizen, Lenie Zeelie, Laurane
Nel, Melanie Snyman.
HERSTEL
Hardus Greyling, Riana van Tonder,
Ronel Davel, Betsie Louw, Clarissa van
Rooyen, Rika Smith, Philip Reynecke,
Koos Burger, Mara Janse van Rensburg,
Gitte Theron, Annette Botha, Christa van
der Merwe, Charmaine van Zyl.
KANKERPASIËNTE
Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYN SIEKES

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:
•

•

•

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 en Mats Coetzee.

Petro Blaettler, Liescha du Plooy, Willem
Jooste.

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 Hy ons
lewe is en dat ons volkome aan Hom
behoort. Dank die Here dat Hy vir ons in
alle omstandighede sorg in al ons behoeftes.
DINSDAG: Bid dat ons Ps. 16 sal uitleef
en oorvloedige blydskap in Christus sal
vind en Sy goeie gawes sal raaksien in
plaas van geluk op ander plekke te soek.
WOENSDAG: Dankie vir Pharos wat die
gemeenskap in nood bystaan. Bid vir
seën op die Gemeentekamp. Mag elkeen
die gemeenskap van gelowiges ervaar.
DONDERDAG: “U is die Alfa en Omega,
die Begin en die Einde.” Here, laat die
vermoeides en siekes vlieg met
arendsvlerke bokant die storms van die
lewe volgens die belofte in Ps. 84:12b

GEBEDSGEDAGTE
“Met hierdie vooruitsig span ons ons
kragte in en stry ons, want ons het ons
hoop op die lewende God gevestig,
wat die Verlosser is van alle mense, van
almal wat glo.”
1 Tim 4:10

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

VRYDAG: Hou aan bid vir ons owerhede
vir wysheid en leiding. Om hierdie rede
word ons nie moedeloos nie, al is ons
uiterlik besig om te vergaan, innerlik
word ons van dag tot dag vernuwe.
2 Kor 4:16
SATERDAG: Help my om vanjaar te leef
soos ’n kind wat agterop ’n motorfiets sit
terwyl die Bestuurder van my lewe deur
die
onvoorspelbare
verkeer
vleg.
Mark 10:15
SONDAG: Bid vir ons predikante en
gemeenteraad vir Goddelike wysheid
waar hul in gesagsposisies verkeer en
onder baie spanning dikwels moeilike
beslissings moet maak.

