GEBEDSLYS

16 SEPTEMBER 2018
BID VIR BEDIENINGE WAARBY
ONS BETROKKE IS:

HOSPITAAL
Henk Coetzee

HERSTEL
Colin Blamire, Marietha Labuschagne,
Anna Jansen van Rensburg, Louise Burns,
Alta Janse van Rensburg, Bernard du Toit,
en Charmaine van Zyl

Ds. Sipho Mokoena in
Ohrigstad.
Ockert + Michelle Potgieter in
Oekraïne.
Gerhard Erasmus in
Mosambiek.

KANKERPASIËNTE

Daleen Nieuwoudt, Annie van Eeden,
Petro Blaettler, Robbie Gijben,
Ronel Gonin, Wilma Lötter, Annie Krige,
Riana Mostert, Wimpie Meyer en
Flip Strydom

LANGTERMYNSIEKES

Clarissa van Rooyen, Hanneline de Bruin,
Liescha du Plooy, Willem Jooste,
Barend van Dyk, Annelie Fouché en
Maggie den Oudsten

VERSWAKTE BEJAARDES
Anna Bosman, Estelle de Waal,
Betsie Louw, Aletta Lübbe
en Marie Pretorius.

Daar sal na die erediens voorbidders beskikbaar wees om saam met jou te bid.
Kom asseblief na die Gebedskamer.
Stel die kerkkantoor asseblief in kennis van enige veranderinge op die gebedslys.
Indien u iemand op die voorbiddingslys wil plaas, skakel
asseblief die kerkkantoor of epos lidmate@luxmundi.org.za
Stuur jou gebedsversoek na:
083 222 6017 en die gebedsbediening sal vir jou bid!

MENSE WAT HARTSEER IS:
Martiens en Lizette Bester (haar ma,
Rachel Lubbe, is oorlede), Marietjie
le Roux en familie (haar suster, Ansie
Penzhorn, is oorlede), Charles en
Judy Nysschen (Judy se pa Machiel
Kleinhans is oorlede),
Gerrie Bergh en familie (sy vrou
Petro is oorlede), Naasbestaandes
van Isabel Bouwer, Kotie Pieterse
(haar ma Cila is oorlede), Drieka van
Dalen (haar pa Johan is oorlede),
Piet en Hannelise Goosen (haar pa
Roelie is oorlede), Jaco Coetzee (sy
pa Bertus is oorlede), Herklaas
Meyer en familie (sy vrou Anet is
oorlede), Mariana Dippenaar (haar
ma Rinie is oorlede), Freddy en Ute
Coetzer (hulle seun Harald Moll is
oorlede), Anton Mostert (sy vrou
Angela is oorlede).

GEBEDSGEDAGTE
Efesiërs 1:3

GEBEDSDAGBOEK
MAANDAG:
Loof die Here vir 'n baie geseënde 40 Dae
-veldtog en al die groei wat ons beleef
het. Bid dat ons ons gawes oral met
vrymoedigheid sal gebruik
DINSDAG:
Dank die Here vir almal wat hulle gawes
ingespan het om die veldtog 'n sukses te
maak. Bid dat ons saam die wonderlike
potensiaal van die Gees in die gemeente
sal ontsluit.
WOENSDAG:
Bid vir ‘n geseënde deurloopnagmaal wat
laatmiddag en vanaand plaasvind as
afsluiting van die veldtog. Bid dat ons die
gawes verder sal ontdek.
DONDERDAG:
Bid vir die effektiewe bekamping van
misdaad in ons gemeenskap. Bid vir
deurbrake in die uitdagende ekonomiese
en politieke omstandighede wat die land
teister.
VRYDAG:
Bid vir mense wat beproewing, hartseer,
siekte en ander nood beleef. Bid dat ons
mense sal ondersteun wat deur moeilike
tye gaan.
SATERDAG:

in Christus geseën met al die seëninge

Bid dat ons 'n leerbare gees sal hê en
mekaar sal leer en onderrig in die
waarheid van die Woord. Bid dat ons na
mense wat afgedwaal het, sal uitreik en
terug nooi na God en die geloofsfamilie.

van die Gees wat daar in die hemel is.”

SONDAG:

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus
Christus, kom al die lof toe! Hy het ons

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

Bid vir dinamiese eredienste waarin almal
welkom is en vir Geesvervulde, praktiese
Woordverkondiging. Bid vir die
verspreiding van die Goeie Nuus, veral
waar daar teenkanting en vervolging is.

