KENRIDGE GEBED 13 - 20 Desember 2020
Ons sê dankie


ons dank die Here vir die deurbrake met die ontwikkeling van Covid 19 medisyne.

Bid vir ons land




vir almal wat deur deur die nuwe vlaag van virus-infeksies geraak word - siek mense,
mense in kwarantyn en mediese personeel van hospitale wat onder druk verkeer.
vir vakansiegangers - vir veiligheid op die paaie en die handhawing van Covid
protokol te midde van die pandemie.
vir die matrikulante wat sommige vraestelle weer moet skrywe.

Bid vir ons bediening na buite




Ons kyk terug oor 2020 en staan verwonderd oor hoe die Here met ons en deur ons
gewerk het - prys die Here saam met ons vir elke geleentheid wat ons gehad het om
diensbaar te wees en brûe te kon bou.
Bid asb saam vir wysheid itv 2021 beplanning.

Bid vir ons gemeente.



vir die veiligheid van baie lidmate wat op reis gaan en ‘n goeie herlaai-tyd vir almal
wat die voorreg het om ‘n ruskans te neem na ‘n veeleisende jaar.
dank die Here vir die sukses van die Geskenkemark en vir die wins waarmee ons
Sobambisana kan seën.

Bid vir mense wat swaar kry
















Tannie Hendrien Hartzer - rugoperasie in Durbanville Mediclinic.
Tannie Alida Pretorius in Durbanville Medikliniek - bloeddruk.
Michelle Conradie se pa Jaap Genis ontvang behandeling vir kanker.
Solia Laubscher wat ‘n rugoperasie ondergaan het.
Anne-Marie de Kock, Karl Bremer - voet, bloed-toevoer.
Hans Esbach na onlangse hartaanval.
Oom Jack Strauss(Calvinia) is oorlede - bid vir tannie Truda, Trudie, Irene, Annemarié
en Johann saam met hulle gesinne - gedenkdiens 17 Des - 11:00 Kenridge Gemeente.
Franci Zandberg (2 jaar) - kanker en chemoterapie.
Piet van Wyk van Vredekloof - sy vrou Jannet is oorlede.
Audrey Heyns, OWA.
Sheila de Kock, OWA - herstel na kolon karsinoom verwyder is.
Tansi de Lange, OWA.
Oom Petri van Rensburg is oorlede - ons bid vir tannie Hettie, André en Christelle van
Rensburg, Sandra en Tjaart Minnaar saam met hulle gesinne.
almal wat behandeling vir kanker en ander siektes ontvang.
almal wat worstel met depressie en angstoestande.

