
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

    1 
Ons bid vir ‘n 
geseënde Paasfees 

2  GOEIE VRYDAG  

Ons dank die Here 
dat Hy die kruis vir 
ons gedra het 

3 
Op hierdie Stil-
Saterdag spandeer 
ons 10 min in stilte 
 

4    PAASFEES 
DAG VAN DANKSEGING 
EN VEROOTMOEDIGING  
 
Ons dank die  Here 
dat Hy opgestaan 
het uit die graf 

5    GESINSDAG 

Ons bid vir goeie 
verhoudinge in ons 
gesinne  

6 
Ons bid vir die 
personeel en 
inwoners van Huis 
Rosedon 

7  

Ons bid vir Wessel 
en Joan van der 
Merwe - Angola 

8 
Ons bid vir  die 
leerkragte en leer-
ders in ons skole  

9  

Ons bid vir ons 
mense wat alleen 
en eensaam is dat 
hulle God se 
nabyheid sal ervaar 

10 
Ons bid dat mense 
bewustelik sal 
optree met ons 
omgewing en die 
bewaring van die 
natuur 

11 PASE 

Ons bid vir Pierre 
en  die InVia 
gemeente 

12  
Ons bid vir armes 
wat nie kos het nie 
en sȇ dankie vir in-
stansies wat bereid 
is om kos te 
voorsien 

13  
Ons bid vir die 
personeel en 
inwoners van  Huis 
Lückhoff 

14 
Ons bid  Danie & 
Esther   van 
Niekerk en gesin -  
Macedonië 

15 
Ons bid dat ons 
Gemeente nuwe 
geleenthede in ons 
gemeenskap sal 
raaksien wanneer 
ons uit die inperking 
kom 

16 
Ons bid vir 
instansies soos U-
Turn, Badisa vir die 
onbaatsugtige werk 
wat hulle doen 

17 
Ons dank die Here 
vir wonderlike reën 
en bid ook vir 
plekke waar dit nog 
droog is 

18 PASE 

Ons bid vir die 
kantoorpersoneel  - 
Koos, Ester en 
Gavin 
 

19 
Ons dank die Here 
dat Hy so in ons 
finansies voorsien 
 

20 
Ons bid vir die 
personeel en 
inwoners van 
Avondsrus en 
Grosvenor 

21 
Ons bid vir  
Benson Sakala  en 
gesin -  Nairobi 
 
 

22 
Ons bid vir die 
Rondebosch Polisie 
 
 
 
 

23 
Ons bid dat ons 
Christus sigbaar sal 
maak deur ons 
woorde en dade 

24 
Ons bid vir ons land 
se ekonomie wat ‘n 
erge krisis beleef 

25 PASE 

Ons bid dat ons 
gemeente ‘n 
biddende 
ingesteldheid sal hȇ 
 

26     

Ons bid virons 
regering vir wysheid 
en insig 
 
 
 

27 VRYHEIDSDAG 

Ons bid vir die 
President van ons 
land, Mnr 
Ramaphosa 
 

28 
Ons  bid vir  Allen 
en Lorraine 
Knowels - 
opleiding van 
sendelinge 

29 
 
Ons bid vir ons 
mense se veiligheid 
en gesondheid 
 

30 
Ons bid vir Ds 
Bennie Nicholls en 
die VG gemeente 
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