GEBEDSLYS
23/02/2020

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE
IS:

HOSPITAAL
SIEKES
Bets Oosthuizen, Lenie Zeelie, Laurane
Nel, Melanie Snyman.
HERSTEL
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.

•

•

•

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

KANKERPASIËNTE
Ronel Gonin, Wilma Lötter,
Wimpie Meyer en Flip Strydom.
LANGTERMYN SIEKES
Petro Blaettler, Liescha du Plooy, Willem
Jooste.

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

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: Ons dank die Here vir al
die goeie gawes wat ons uit Sy hand
ontvang. Bid dat ons nuut sal dink oor
geluk en plesier, en ons gawes met
mense in nood sal deel.
DINSDAG: Bid dat ons God soos Dawid
met ons hele wese sal aanbid. Bid dat
ons lofprysing en aanbidding op God
gefokus sal wees.
WOENSDAG: Bid vir die gemeente se
finansies en die begrotingsproses. Bid
dat ons, ons dankoffers toegewyd sal
gee. Bid vir die finansiële taakspan en
gemeenteraad vir wysheid en leiding.
DONDERDAG: Ps 91:1 “Hy wat by die
Allerhoogste skuiling vind en die
beskerming van die Almagtige geniet,
hy sê vir die Here: U is my toevlug en
my veilige vesting, my God op wie ek
vertrou.” Here ons plaas die siekes in
ons gemeente vandag voor U genade.

GEBEDSGEDAGTE
1

Beskerm my, o God, want by U skuil ek. 2Ek
het vir die HERE gesê: “U is my Heer; buiten
U is daar vir my niks goeds nie.”
Psalm 16:1-2 (Direkte Vertaling)

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

VRYDAG: Here gee ons wysheid hoe
om vir ons regering te bid… Dankie dat
U Gees vir ons intree wanneer ons nie
woorde het nie.
SATERDAG: Ons wil U loof en prys en
dank vir nuwe dinge wat gebeur in ons
gemeente en land. Ons dank U vir U
Woord. Amen Jes 43:18
SONDAG: Dank die Here vir die werk
wat Gerhard Erasmus in Mosambiek
doen. Bid dat in al sy behoeftes
voorsien sal word en dat hy n kragtige
instrument in die hande van die Here
sal wees.

