
NOVEMBER 2019 

SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

     1   Bid vir die 
Miernes Kersmark 
 
 

2  Bid vir ons 
Predikante en vir 
Sondag se Dienste 
 
 

3   Dankbaar 10 se 
Afsluiting 
 

4  Bid vir die ouers 
wat gaan registreer 
vir die doop  
 

5  Bid vir ons 
RAVAH Diensspan 
vir hulle harde 
werk 

6   KLEINGROEPE  
Ons bid vir Gees-
telike groei en dat 
ons sal uitreik na 
ons Gemeenskap 

7  Ons bid vir ons 
jongmense dat 
hulle God se liefde 
sal  uitleef 
 

8  Sê dankie vir al 
die Seën en Gawes 
wat ons elke dag so 
mildelik ontvang 

9  Die moed om te 
doen wat God van 
ons vra 

10  Bid vir Ontvank-
likheid van God se 
Woord 
 
 
 

11  Bid dat elke 
seun, dogter, vrou, 
man en familie God 
sal leer ken deur Sy 
Woord 

12  Die vermoë om 
stil te kan word en 
God stem te kan 
hoor 

13  Ons bid vir ons 
kinders wat 
Eksamen skryf 

14  Here open ons 
oë vir ander se 
Nood 

15  Ons bid vir alle 
mense wat van die 
kerk vervreemd en 
kerk los is 

16  Bid vir ver-
gewensgesindheid 
in families 

17  Bid vir die 
Nagmaaldiens en 
Dienswerkers 
 
 

18  Ons bid vir ons 
kerk se 
Administrasie 
 

19  Dat ons minder 
veroordelend sal 
wees en meer 
begrip sal toon 
 
 

20  Ons bid vir ‘n 
geseënde 
reënseisoen 

21  Werksaamhede 
van die 
Gemeenteraad 

22  Sê dankie vir 
God se 
Teenwoordigheid 
in ons lewens 

23  Ons bid vir 
Vrede en Veiligheid 
in ons land 

24  Bid vir ons 
Kersete en 
Kerssangdiens 
 
 

25  Aanbid God as 
ons Skepper – vir sy 
Heiligheid, Almag, 
sorg, liefde en ge-
nade. Loof en prys 
Sy Heilig Naam 

26  Ons bid vir al 
die siek en ouer 
mense in ons 
gemeente 

27  Ons bid vir ons 
Nooddienswerkers 
en polisie dat hulle 
waarlik sal dien en 
beskerm 

28  Beskerm ons 
huwelike 

29  Rus vir alle 
families 

30  Bid vir ons 
Seniors in Tehuise 

 


