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Ek val nooit ver genoeg om nie
weer elke dag op te staan nie
Die woorde van die bekende prediker, DL Moody, bly my
altyd by:
“I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I
can do something….and that which I can do, by the grace
of God I will do.”
My “superkragte” is nie om deur die lug te vlieg nie. Of om
vinniger as lig te hardloop nie.
Ek kan nie kitswonderwerke produseer nie. Of gebede bid wat die aarde
laat bewe en mense laat neerslaan nie. Eintlik wil ek maar
net daardie paar dinge met integriteit doen wat ekself vir
die Here moet doen. En dit is om my geloof in Christus
konsekwent uit te leef en om ander mense met my talente
te dien. Partykeer gebeur dit sukkelend. Die goeie wat ek
wil doen, kry ek nie aldag gedoen nie. Tog jaag ek saam
met Paulus die Here se volmaaktheid en heiligheid na met
alles in my. Ek struikel soms oor my woorde. Ek slaan
neer oor my onbeholpenheid. Partykeer laat ek die Here
en ander mense in die steek. Maar deur Sy genade staan
ek weer op. Want ek kan elke dag iets spesiaal vir die
Here doen…..en ek sal ook!

-Dank GOD vir Radiokansel & al die ander radiostasies wat SY Naam groot maak
-Bid vir Vaalpark gemeente se werksaamhede en elkeen wat ook leiding neem in die gemeente
-Bid vir die eredienste; ons lidmate; Onbeperk en ons predikante

•Janine Vorster–vir deurbraak in haar gesondheid. Vir
volkome genesing.
•Lottie Conradie – kry baie swaar. Het MS. Bid vd Here se
nabyheid.
•Marié Deysel – vir volkome genesing.
•Maria Steyn – vir volkome genesing.
•Anette Beckman – vir volkome genesing.
•Oom Sampie Swart – vir nabyheid vd Here. Hy is baie siek.
•Isak Mofokeng – het voetprobleme. Vir volkome genesing.
•Anna Mofokeng – het ‘n beroerte gehad. Vir volkome
herstel.
•Gert en Magriet du Plooy–vir volkome genesing. Albei
ernstig siek.
•Ria Putter – vir volkome genesing.
•JP vd Walt – het longvlies-kanker. Vir volkome genesing.
•Louise van Zyl – het groot rug operasie gehad. Vir
spoedige herstel.
•Hennie v Aswegen – vir spoedige herstel.
•Suzette Fourie – vir beterskap
•John Stapleton–vir beterskap en volle genesing. Het
swelling op brein en lê in ICU
* Bid asb vir Oom van der Heever-het heup gebreek. Bid vir
volle herstel na operasie

-Dankie HERE vir elke nuwe dag wat U my skenk
-Dankie dat U, U ENIGSTE SEUN gestuur het
om vir my aan die houtkruis te sterf
-Dankie HERE dat ek kan sit, opstaan, loop, lag,
ruik, hoor, proe & omgee & dankie HERE dat U
altyd daar is vir my!
-Dankie my GOD vir elke gebed wat gebid word &
vir elke gebed wat U verhoor. Dankie dat U ons
hand nooit sal los nie.
- Dankie vir U wondergroot genade…
- Ons is lief vir U!
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09 Sep 2019
Jan&Marietjie Coetzer NG Kerk VP
Hulle doen sendingwerk in Frankryk en word deur ons gemeente
ondersteun. Hulle besoek die Kuriakie aksie Maandagaand die

9de September om 18:45. Almal is baie welkom.

deur Stephan Joubert
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