GEBEDSLYS – 22 November 2020
Siekes Tuis:


Riaan van Niekerk (Calvynstr 10, Strand)

S4



Kotie Loots (Gondolaweg 7)

S6

Algemeen:
Gemeenteleiers en personeel: Tegniese ondersteuningspanne en Ds. Melissa Hoffmann
Gemeenteaktiwiteite: Nabyheid en verbintenis binne die kleingroepe. Sommige begin nou weer bymekaar
te kom. Gebedsbedieningsbyeenkomste op Dinsdae; Blye diensbaarheid aan ons Koning!
Kerksake: Om te kan ruimte skep vir mekaar; Werksaamhede van Badisa in die Sinode van die Wes-Kaap;
Charlotte Sibayoni word Sondag 22 November as eerste vroue predikant in Universiteitsoord Pretoria
bevestig. Haar verhaal is 'n besonderse getuienis van hoop - spesifiek vir die NGK. Dr. Fanie Cronje skryf in
'n resensie: "Eweeens is kinders 'n onbeskryflike vreugde, maar om kinders te hê en kinders groot te maak is
dikwels beide fisiek en geestelik uitputtend. (Lees die Kerkbode vir meer agtergrond - kan ook digitaal
gelees word.)
Land- en wêreldsake: Die President het met SA se inwoners gepraat en hulle opgeroep om steeds in 'n
situasie van rampspoed verantwoordelik op te tree en doen wat gedoen moet word om opvlamming van
pandemie te verhoed; In die lig kan ons ook noual begin bid vir die komende feesseisoen, Die matriek
eindeksamen; Die werksaamhede van die Zondo-kommissie; RSG as instrument in God se hand om ons
land op te bou in lig van fopnuus dat dit sou toemaak.
Seisoen van Skepping: "Klimaatsverandering bring die integriteit van die skepping en die lewenskwaliteit
van die aardbewoners huidig en toekomstig, ernstig in gedrang." (Kerkbode)
Dankbaarheid: Ons het 'n Koning wat ons met blydskap kan dien!

Gebedsbediening en geestelike begeleiding wil graag
ons naam gestand doen en beskikbaar wees vir elke
lidmaat en al die handelinge van die gemeente deur
gebed dra. As jy ervaar jy het gebed of 'n oor nodig ons is daar vir jou! Bedieninge maak asb.van hierdie
liggaamsdeel gebruik sodat die volle liggaam tot sy
reg kan kom. Kom sluit ook aan by ons bediening.
Stuur jou gebede en versoeke aan of kontak
Erik Brits by 0828832520.

