
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag 

  

  

  

  

  

1 

Ons bid dat ons skool- 
kinders veilig sal kan 

terugkeer na hulle skole 

2 

Ons bid vir ons 
gesondheidwekers in 
hierdie moeilike en 

gevaarlike tyd 

  

3 

Ons bid vir organisasies 
soos U-Turn wat die 
armes en behoeftiges 

help 

4 

Ons bid vir die bejaardes 
en weerloses wat nie 

familie of hulp het nie 

5 

Ons bid vir die 
gemeente Facebook 
dienste op Sondae 

6 

Ons bid vir die polisie 
en weermag wat 

wetsgehoorsaamheid  
moet toepas 

7 Koninkrykstyd 
   TRINITEITSONDAG 
    Biddag vir Ekologie 

Ons bid dat die mensdom 
sal besef hoe belangrik dit 
is om na ons natuur om te 

sien  

  

8 

Ons bid vir ons 
sendelinge 

Joan & Wessel 
(Angola) 

9 

 Ons bid dat ons Here die 
Huis Luckhoff inwoners 
en sy personeel veilig sal 

bewaar, veral teen               
Covid-19 

10 

 Ons bid vir wysheid vir 
die wat besluite moet 
neem, veral met die 

probleem van Covid-19 

  

11 

Ons bid vir al die siekes. 
Dat die Here sal genees, 

waar moontlik,  maar 
altyd sal troos 

12  

Ons bid vir die 
daaglikse boodskappe 
en meditasie sessies op  

die gemeente                
WhatsApp 

13 

Ons bid vir die wat 
sonder werk en geld 'n 
bestaan moet probeer 

maak 

14 Koninkrykstyd  

     

Ons bid vir ons 
pastoriepaar:  

Dr Johan  & Ansie 

15 

Ons bid vir ons 
sendelinge 

Danie & Esther 
(Macedonia) 

16 Jeugdag 

Ons bid vir al ons jong 
mense; veral vir hulle 

toekoms 

17 

Ons bid vir almal wat 
alleen en eensaam is in 
hierdie tyd van isolasie 

18  

 Ons bid dat Covid-19 so 
gou as moontlik homself 
sal uitwoed en mense se 
lewens gespaar sal word 

19 

Ons bid dat families 
nog nader in liefde aan 

mekaar sal beweeg 

20 

 Ons bid dat ons sal leer 
om na God te luister 

deur meditasie en stilte 

21 Koninkrykstyd 
     Nasionale Biddag vir     

     Blindes: Vadersdag 

 

Ons bid vir al ons vaders en 
jong manne 

22  

Ons bid vir ons 
sendelinge 

Die Jaguasi’s 
(Varanassi) 

23 

Ons bid vir die 
landbouers en ons plase 
wat kos moet voorsien 

vir SA 

24  

 Ons bid vir ons 
kerkkantoor, die 
personeel en ons 

gemeente finansies 

25  

 Ons bid dat die krisis in 
die ekonomie sal 

verbeter 

26 

Ons bid vir die 
munisipale werkers 

wat noodsaaklike werk 
verrig 

27 

Ons bid dat ten spyte 
van omstandighede, 

LIEFDE sal triomfeer 
deur ons hele land 

28 Koninkrykstyd 

 

Ons bid dat ons as 
gemeente nog nader aan 

mekaar sal groei  

29 

 Ons bid vir ons 
sendelinge 

Benson Sakala 
(Nairobi)  

  

30 

Ons bid dat ons bewus 
sal wees dat God in ons 

woon en ons op Hom kan 
vertrou 
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