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So 18/09 08:30 Voorbidding Gebedskamer 

  09:00 Kategese: Voete– en Juniorkerk Jeugsentrum 

  17:30 Kategese: Seniorjeugkerk Jeugsentrum 

Ma 19/09 18:00 Jongklompkuierbyeenkoms Jeugsentrum 

Wo 21/09 09:00 Seniorbybelstudie Jeugsentrum 

  09:00 Vrouebybelstudie Voetekerk 

Vr 23/09 06:00 Mannebiduur Kerkgebou 

 



Watter troos, dat die Here ons elkeen by die naam  
ken en dat die Heilige Gees ons versugtinge aan God 
bekend maak. Ons dra mekaar op ons gebedshande  
en bid vir elke lidmaat se beskerming en God se 
oorvloedige genade en seën. 
 

 

1. Pierre en Suzanne Jansen: dit gaan glad nie goed met Pierre se ge-   
     sondheid nie. 
2. Susan Pohl: haar suster, Riet, sterk tuis aan, maar sy is nog nie ge- 
 sond nie. 
3. Yvonne du Preez: sy wag nog vir haar toetse se uitslae. 
4. Jurie en Karin Strydom: Jurie is baie siek. 
5. George en Wendy Barnardo: George se boetie, Samuel, moet ‘n on-        
  koloog gaan sien. Wendy sukkel met infeksie in haar wonde.   
6.  Die Erasmusfamilie: ons  dra  ons  innige  meegevoel  aan hulle oor          
    met die afsterwe van hulle moeder, Julie Erasmus. 
7.  Andri Fourie: sy vorder goed met haar oefeninge. Sy is baie positief. 

1. Vs. 2: "Dit gaan goed met die mens wat hulle weerhou                              
 van die raad van die goddeloses. Hulle wat in die woord 

     van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink."  
2. Vs. 3: "Hy is soos ŉ boom, geplant langs waterstrome, wat vrugte dra 

op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, in alles wat hy doen, is hy voor-
spoedig." 

3. God kies waar Hy jou as Sy kind wil gebruik. Jy is so sigbaar soos  ŉ 
groot boom. Jy is daar om vrugte te dra. Jy kan met vreugde en vrede 
lewe. Moenie jou blare laat geel word nie. Fokus op dit waarvoor God 
jou geroep het. Loof en prys Hom vir die geleentheid wat aan jou ge-
bied word. 

4. Dankie dat U ons plaas waar U wil hê ons vrugte moet dra, sodat ons 
ander met ons vrugte sal voed, hulle lok na die skaduwee van U ont-
ferming. Aan U kom toe die lof en aanbidding. Amen. 


