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Ons bid vir die wêreld 

 ons bid vir die Kerk in Sierra Leone - drie dae van rou is afgekondig na 99 mense 
dood en talle beseer is in ‘n tenker ontploffing. Bid vir die families wat deur die 
tragedie geraak is en dat die kerk troos en hoop sal bring. 
 

Ons bid vir die Bybelgenootskap 

 Dominikaanse Republiek: Bid dat die Bybelgenootskap  nie net in die 
Bybelbehoeftes van hulle eie mense sal voorsien nie, maar ook in die van baie 
immigrante en vlugtelinge in die land.  

 Puerto Rico: Die land loop gereeld deur onder tropiese storms, orkane en ander 
natuurrampe. Bid vir die mense se fisiese en geestelike welstand en dat hulle vir die 
Here sal soek en vind deur middel van die Woord. 
 

Ons bid vir Suid-Afrika 

 ons bid vir die kritiese situasie rondom kragvoorsiening en die bestuur en personeel 
van Eskom wat hard werk om die situasie te beredder. 

 bid vir matrikulante en almal wat besig is met eindeksamen.  
 
Ons bid vir ons bediening na buite 

 Sobambisana: Bid vir die kinders wat klaarmaak by die kleuterskool en aanskuif 
graad R toe. Dank die Here vir die geleentheid wat Sobambisana gehad het om in hul 
lewens in te spreek. Bid ook vir die personeel se energie aan die einde van die jaar.  

 
Ons bid vir ons gemeente. 

 bid vir ons Geskenkemark van 24 November - 4 Desember. 

 bid vir die hervatting van werksaamhede na die verslapping van inperkingsmaatreëls.  

 bid vir vrywilligers vir die kinder-, tiener- en klankbediening. 
 
Ons bid vir mense wat swaar kry. 

 Jan de Klerk en Sheila Visser ontvang beide steeds chemo. 

 Audrey Heyns - OWA - verswak. 

 Oom Willem Loubser - OWA - prostaat-kanker. 

 Henk Diesel - herstel na hart-operasie. 

 Lian Olivier (Gerda) - Welgemoed - hart en long komplikasies. 

 Ciska Klein - bid dat sy sterker sal word - bid ook vir haar gesin. 

 Carika Goosen (21) is ontslaan uit Netcare Kuilsrivier na die beenmurg oorplanting. 
Geen infeksie en bloedtellings verbeter. Prys God en bly bid vir haar en haar familie. 

 Jacques Basson het chirurgie ondergaan in die Kingsbury Hospitaal - bid vir sy 
herstel, die opvolg-chirurgie en behandeling wat daarop volg. Bid vir die spesialiste 
en ook vir die Here se sorg oor Estelle, Karla, Migael en die uitgebreide familie.  

 Phillips Snyman - Villa Cortona - veelvuldige mediese uitdagings. 

 Emsie Fourie - Welgedacht - herstel na knievervanging. 


