GEBEDSLYS 4 JULIE 2021
HOSPITAAL
Paul Swartz, Philip Reyneke.

BID VIR BEDIENINGE
WAARBY ONS BETROKKE IS:

SIEKES
Ronel Gonin.
HERSTEL
Jan Verwey, Louise Burns, Beatrice De
Meillon, Bets Koen, Teresa duToit, Laurane
Nel en Gitte Theron.
KANKERPASIËNTE
Rodney Combrinck, Dirk van Schalkwyk,
Johan Broodryk, Elize Joubert, Christa van
der Merwe, Riana Mostert, Elmarie Wiggins,
Hannetjie Kuit, Wimpie Meyer en Flip
Strydom.

•

•
•

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Gerhard Erasmus in Mosambiek.
Ockert & Michele Potgieter in
Oekraïne.

VERSWAKTE
BEJAARDES

LANGTERMYN SIEKES
Willem Jooste, Irene Maré, Petro Blaettler en Mats Coetzee
Ronel Davel
COVID-19 PASIËNTE
Henk en Karen Coetzee, Lazija Massyn, Petra & Petro v. Eck, Victor & Cornel Wentzel &
gesin, Japie Claassens.

NAASBESTAANDES VAN LIDMATE OORLEDE AAN COVID
Anton Potgieter en familie - Sy broer Leon is oorlede.
Elmarie Wiggins en familie - Haar pa Jerry Lewis is oorlede.
Suzaan van Dyk & Familie - Hulle ouers Jaap en Mari Dreyer is oorlede.
Liza en Familie - Haar ma Malina Nel is oorlede.
Bertie Huggett en ander kinders - Hulle ouers Daan & Elena is oorlede.
Tannie Rienie Sandilands - Haar dogter Debbie is oorlede.
Jemma en Ryan Thompson - Hulle ma Debbie is oorlede.

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!

MENSE WAT HARTSEER IS:
Einhard en Elaine Zwiegelaar (sy pa
Human is oorlede)
Hardus en Elize Greyling (sy pa Ben is
oorlede)
Gerhard en Nelia Kotzé (haar ma
Christine Wilken is oorlede)
Vivienne von Reiche (Haar man Franz is
oorlede)
Victor & Cornel Wentzel (sy pa Vic is
oorlede)
Ronell Burger en kinders (haar man Koos
is oorlede)
Familie van Annette Botha (sy is oorlede)
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:
2 Sam 22: 31
God maak nie foute nie; die Here praat
net die waarheid. As ’n mens in die
moeilikheid is en na Hom toe gaan,
beskerm Hy jou.

GEBEDSVERHORING:
Laat weet ons asb van enige gebedsverhoring wat julle beleef het by

groei@luxmundi.org.za.

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG: Loof en prys die Here vir ’n geloofsfamilie waarvan ons deel kan wees. Bid
vir elkeen wat nog buite hierdie familie staan
en dat ons werkbare instrumente in die hande
van die Here sal wees om hulle te bedien.
DINSDAG: Bid vir rus vir ons leiers van die
Jeug-en kinderbediening in die vakansietyd en
dat hulle sal herlaai vir die nuwe kwartaal. Bid
vir die jeug van ons Gemeente dat hulle positief en gemotiveerd sal bly oor hulle studies in
hierdie verwarrende tye.

WOENSDAG: Ps 119:62 Oor U woord is ek
bly soos iemand wat ’n groot skat in die hande
gekry het. Dank die Here vir Sy Woord en bid
dat ons opgewonde sal wees om Hom beter te
leer ken en dissipels van Hom te wees.
DONDERDAG: Loof die Hemelse Vader vir
verhoorde gebede! Dank Hom omdat Hy in
hierdie moeilike tyd namens ons stry
(Jos 23:10). Bly bid vir hulle wat Covid of
ander siektes beveg.
VRYDAG: Bid vir verantwoordelike optrede in
die handhawing van die nuwe Covid19
beperkings. Volhard in gebed vir ons regering
om voldoende en doeltreffende inentingsbehandeling te verskaf vir alle landsburgers.
SATERDAG: Bid vir ons Gemeente en gemeentelede wat swaarkry agv sterftes en
siekte. Bid dat ons sterk sal word in ons geloof
en vir ander tot seën sal wees in hierdie
swaarkry tyd. Dank die Here vir ons leraars en
pastorale werkers wat Sy lig in hierdie donker
tye uitdra.
SONDAG: Bid vir organisasies wat betrokke is
by sending en evangelisasie werk, dat hul
steeds sal kan aangaan met hul werk in
hierdie uitdagende tydperk. Bid vir vrug op hul
arbeid.

