GEBEDSLYS

4 NOVEMBER 2018
BID VIR BEDIENINGE WAARBY
ONS BETROKKE IS:

HOSPITAAL
Robbie Gijben

HERSTEL

Nettie du Plessis, Colin Blamire,
Louise Burns, Bernard du Toit,
Rienie de Jager, Charmaine van Zyl,
Tildie de Villiers, Elize Joubert en
Ounooi du Preez

KANKERPASIËNTE

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

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

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

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

GEBEDSVERHORING
Betsie Blamire, die ma van Colin
Blamire, ‘n leukemia-lyer wil almal
hartlik bedank vir die wonderlike
gebedsondersteuning van die afgelope
jaar. Colin is besig om te herstel! Sy
bloedtellings is normaal en Colin is op
die wenpad. Alle eer aan die Here!

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!

GEBEDSDAGBOEK

MENSE WAT HARTSEER IS:

MAANDAG:

Niël Schoonees (sy ma, Veni-Mae is
oorlede), Mariandi Struwig en
kinders (haar man, Morné is
oorlede), Fanie Kerkhoff en gesin
(sy pa, Jaap Kerkhoff, is oorlede),
Martiens en Lizette Bester (haar
ma, Rachel Lubbe, is oorlede),
Marietjie le Roux en familie (haar
suster, Ansie Penzhorn, is oorlede),
Gerrie Bergh en familie (sy vrou
Petro is oorlede), 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), Freddy en Ute
Coetzer (hulle seun Harald Moll is
oorlede).

Dank die Here vir die koninkrykswerk wat
in die Oekraïne gedoen word. Bid vir
Ockert en Michelle Potgieter en die span
vir die goeie werk wat hulle daar doen.

DINSDAG:
Bid dat ons met liefde en respek sal
uitreik na ons gemeenskap. Bid dat ons
sal luister na mense se verhale van
nood.

WOENSDAG:
Bid vir toewyding en volharding vir die
skoliere, matrieks en studente wat
eksamen skryf. Bid dat hulle en hulle
gesinne God se teenwoordigheid en krag
sal beleef.

DONDERDAG:
Bid dat ons die beste sal maak van
geleenthede wat oor ons pad kom. Bid
dat mense se harte sal oopgaan vir God
se liefde en die Goeie Nuus.

VRYDAG:
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Volhard in die gebed! Wees daarby
waaksaam en dankbaar 3en bid
tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God
vir ons 'n deur vir die woord oopmaak
sodat ons die geheimenis van Christus
kan verkondig waarvoor ek hier
gevange sit.
Kolossense 4:2-3
Gebedsverhoring:
Laat weet ons asb van verhoring van
gebede wat julle beleef het by
groei@luxmundi.org.za

Bid vir ons land en regering vir deurbrake
met groot uitdagings. Bid vir die herstel
van die ekonomie en nuwe
werksgeleenthede.

SATERDAG:
Bid vir versterking van geloof en uitkoms
vir mense wat siek is en beproewings
beleef. Bid vir genesing en herstel in
hersaamgestelde gesinne wat uitdagings
beleef.

SONDAG:
Bid dat ons eredienste Geesvervulde
boodskappe sal uitdra en werklike
ontmoetings met God sal wees. Bid vir
die verspreiding van die Goeie Nuus.

