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Daan Conradie het gesterf. On dink aan sy kinders en hoop
dat hulle vertroosting sal vind.
Scheepers Kitching het gesterf.Dra vir Babs aan die Here
op.
Frances De Villiers is verswak in Rusoord.
Dink ook aan Marie Kleingeld, Doreen Viljoen, Stienie
Swanepoel en Borie Botha, almal in Rusoord.
Bid vir Etienne Kock wie se gesondheid nie na wense is nie.
Bid steeds vir Poppie Lange wat gediagnoseer is met
pankreaskanker.
Hans en Yolanda Cilliers se hele familie het Covid. Ons bid
vir spoedige beterskap.
Francois en Helena Langenhoven en hulle kleinseun het
ook Covid. Ons bid vir hulle.
Magdaleen Heyns was gehospitaliseer en het waarskynlik
Covid opgedoen. Sy sterk aan by haar dogter.
Ellie Ferreira se dogter word aan die einde van die maand
geskuif. Sy het redelik breinskade opgedoen en hulle sukkel
met kommunikasie. Bid asb vir hulle.
René Swart (22) is in die hospitaal opgeneem en daar
moes ‘n gedeelte van haar kolon verwyder word. Sy het so
‘n erge infeksie dat dit kapilêre bloeding onder die vel
veroorsaak het. Die vel moet nou verwyder word. Ons hoop
en bid vir spoedige beterskap.
Bid asb vir almal wat siek is in hierdie tyd met Covid.
Baie geluk aan Karl en Charlene Grimsehl met die geboorte
van hul seun, Lliam Heinrich Karl, op 17 Junie 2021.

Bybelstudiegroepe gaan vir eers gestaak word.
Prediker:
Skriflesing:

Ds Gideon Du Toit
Romeine 12:1,2

Tema:

“Op grond van God se barmhartigheid - gee jouself”

Liedere:

188: 1-3; 200:1,2 ; 440:1- 4

VADERSDAG GEBED
BID VIR HOM (onbekende skrywer)

Hy lyk sterk, maar onder al die skille is hy bang. Bid vir hom.
Dit lyk asof hy weet wat hy doen, maar daar is elke dag situasies buite
sy beheer. Bid vir hom.
Van buite af lyk dit asof hy geloof het, maar diep binne twyfel hy
gereeld. Bid vir hom.
As jy vir hom kyk lyk hy selfversekerd, maar in die agterkant van sy
kop wonder hy of sy mense trots is op hom. Bid vir hom.
Hy sê alles is onder beheer, maar hy lê nagte wakker van
bekommernis. Bid vir hom.
Hy sê niks pla nie, maar niemand het hom geleer om oor sy gevoelens
te praat nie. Bid vir hom.
Die samelewing het hom geleer cowboys don't cry, maar sy hart huil.
Bid vir hom.
Hy mag nie sy gevoelens wys nie, maar hy sukkel ook met
angstigheid. Bid vir hom.
Hy trek netjies aan, maar sy siel het snye in. Bid vir hom.
Jou man, jou pa, jou seun fight battles waarvan niemand weet nie, en
waaroor hy nooit sal praat nie. Maar bid vir hom.
Moet nie ophou vir hom bid nie

Baie geluk aan almal wat verjaar :

KENNISGEWINGS

20 - 26 Junie
Van

Gelukkige
Vadersdag
Vetkoek
Kerrie en Rys
Bestel by Lillian vir
Vrydae

0721110645

Noemnaam Verjaar

Landlyn

Selfoon

Jansen Van Rensburg Annemarie

06/20

012 664 0525

0846742646

Sevenster

Pieter

06/22

0827666896

0769181182

Van Den Berg

Suzette

06/23

012 664 2032

0826950571

Van Staden

Bettie

06/23

0833986007

Grimsehl

Karl

06/24

0848430854

Odendaal

Rene

06/24

Beukes

Cecilia

06/25

De Waal

Gretchen

06/25

Ferreira

Martin

06/25

Marais

Liaan

06/25

Menge

Paul

06/25

Naudé

Mené

06/25

012 664 6554

Nel

Joey

06/25

012 664 1743

0824677067

Coetzee

Riekie

06/26

012 660 3288

0730456903

Van Dyk

Stephan

06/26

082 3872 032

012 6642199

0795143290
0824871240

012 664 3658
0839488276
012 664 7723
0834542138

