
 

BID VIR BEDIENINGE 

WAARBY ONS BETROKKE IS: 
 
 

• Ds. Sipho Mokoena in 

Ohrigstad. 

• Gerhard Erasmus in Mosambiek. 

• Ockert & Michele Potgieter in 

Oekraïne.   

 

HOSPITAAL 

Jan Verwey, Mari Dreyer. 

 

SIEKES 

Ronel Gonin en Alta Janse van Rensburg. 

      

HERSTEL  

Lourens Coetzee, Beatrice De Meillon,    

Hendrik Graham, Coenie de Jongh, Bets 

Koen, Koos  Burger, Teresa du Toit, Erna 

Pheiffer, Gitte Theron, en Laurane Nel.  
 

 

KANKERPASIËNTE 

Elize Joubert, Johan Broodryk, Christa van 

der Merwe, Wimpie Meyer, Riana Mostert, 

Flip Strydom, Elmarie Wiggins en Hannetjie 

Kuit. 
 

LANGTERMYN SIEKES 

Petro Blaettler, Ronel Davel, Willem Jooste 

en Irene Maré. 
 

COVID-19 PASIËNTE 

Japie Claassens, Willem en Amanda Jooste, 

Ilze de Klerk. 

VERSWAKTE  

BEJAARDES 

 
 

Estelle de Waal 

Aletta Lübbe 

Mats Coetzee 

Christine Wilken 

Stel ons asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys: 

epos - lidmate@luxmundi.org.za 

Stuur jou gebedsversoek na:  

083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid! 

NAASBESTAANDES VAN LIDMATE OORLEDE AAN COVID 
 

Sandra Bongers - Haar man JB is oorlede. 

Tannie Rienie Sandilands - Haar dogter Debbie is oorlede. 

Jemma en Ryan Thompson - Hulle ma Debbie is oorlede. 

 

  GEBEDSLYS 9 MEI 2021 



MENSE WAT HARTSEER IS: 
 

 

Pieter & Dalene Smuts (sy ma Moyra is 

oorlede) 

Bevin en Bernice Horwitz (hulle seun 

Wade is oorlede)  

Lise & Marinus Roberts (haar pa Andrew 

van der Watt is oorlede.) 

Pieter & Anna-Marie Jacobs (haar ma 

Betsie Louw is oorlede) 

Schalk & Annelize Swanepoel (hulle 

seun Martin is oorlede) 

GEBEDSBEMOEDIGING: 
 

God het ook nie net ’n klein stuk-

kie van die Heilige Gees aan ons gegee 

nie. Nee, deur die toedoen van Jesus 

Christus, ons Verlosser, het Hy 

die Heilige Gees in sy volheid oor ons 

uitgegiet.   Titus 3:6 (DB) 

GEBEDSVERHORING: 

Laat weet ons asb van enige gebeds-

verhoring wat julle beleef het by 

groei@luxmundi.org.za. 

GEBEDSDAGBOEK 

 

 Maandag: Loof die Here vir sy beskerming 

en versorging wat ons daagliks beleef. 

Dank die Here vir die positewe rol van 

moeders in ons lewens. 

 Dinsdag: Ons bid vir elke Covid-pasiënt 

wat siek is, veral diegene wat uiters 

kritiek is. Bid vir minimale impak van ’n 

derde golf van die Covid 19-virus. Loof die 

Here vir elke toegewyde gesondheids-

werker.  

 Woensdag: Dank die Here vir al die 

geleenthede wat ons Gemeente bied om 

deelnemers in ’n geloofsfamilie te wees. 

Bid dat ons met ywer ons gawes en 

talente sal gebruik om diensbaar aan Sy 

Koninkryk te wees. 

 Donderdag: Dank en loof die Here dat ons 

’n opgestane Here en Verlosser kan dien. 

Bid dat die Gees opnuut in ons lewens sal 

werk in die Pinkster-tyd. Bid vir die leraars 

en al die voorbereidings vir Pinkster. 

 Vrydag: Bid vir die kinder- en tienerbe-

diening vir die effektiewe bediening van 

ons jongmense. Loof die Here vir die 

groepleiers wat vir die jongmense ’n voor-

beeld van dissipels is.  

 Saterdag: Bid dat die vrug van die Gees 

daadwerklik deel van ons daaglikse lewe 

sal wees. Bid dat ons vanuit God se liefde 

en krag anders na mense sal kyk en      

teenoor hulle op te tree. 

 Sondag: Bid dat ’n gees van aanbidding ’n 

lewenswyse sal word sodat ons die heer-

like werking van die Heilige Gees sal   be-

leef. Bid vir die verkondiging van die    

evangelie oral in die wêreld. 


