5 Julie 2020 -

Predikant

Ds. Lourens Bester

Skakel gerus Sondagoggend in by ons
erediens in samewerking met Moeder- en
Ooskerk. Dit word vanaf 07:00 uitgesaai op
Facebook/YouTube. Die skakel na die twee
platforms is:
www.facebook.com/wellingtonnoord

Gebedsversoeke en Pastorale versoeke –
kan deur gestuur word na Francois en Johan.
Versoek dat gemeentelede wat nog nie hul
selfoonnommers en e-posadresse
deurgestuur het nie. Dit stuur aan
marius@wellingtonnoord.co.za

Alhoewel wetgewing verslap is, bly dit
‘n logistieke nagmerrie en word mense
te na gekom om nou al weer eredienste
in kerkgebou te hou. Ons 3 NG Kerke sal
inligting gee sodra situasie verander.

Baie dankie vir elkeen wat binne hul omstandighede
uitreik na mense in nood. Dankie vir skenkings van
watter aard ook al wat ons ontvang om te kan
uitdeel. Ons kospakkie-projek word onder die
bekwame leiding van die ACVV bestuur. Groot
dankie vir elkeen daar betrokke.




















Dank God vir die goeie reën die afgelope week. Bid vir goeie
winterreën vir die droogtegeteisterde gebiede. Bid vir almal
wat agv die droogte nog steeds bitter swaar kry.
Vir al ons ouetehuise en aftree-oorde. Bid vir die fisiese,
emosionele en geestelike welsyn van die inwoners gedurende
hierdie onbepaalde isolasietyd.
Vir alle gesondheidswerkers. Bid vir hulle beskerming en
ook vir die geestelike krag om die spanningsvolle situasie te
hanteer.
Dank die Here vir elke persoon wat alreeds gesond geword
het van Covid 19.
Skoolhoofde, onderwysers en kinders wat die heropening
van skole moet hanteer. Bid vir goeie samewerking van die
leerders met die toepas van beskermingsmaatreëls. Bid dat
almal goed sal aanpas by die situasie.
Bid vir almal wat agv die virus hulle ondernemings moes sluit
of hulle werk verloor het. Bid dat mense kreatiewe oplossings
sal vind om ‘n inkomste te verdien.
Bid ook vir die besluitnemers in die regering wat die
inperking moet bestuur. Bid vir wysheid in hierdie baie moeilike
omstandighede
Vir die Kerk van Christus – dat ons mense van die lig sal wees
wat bemoedig en hoop gee.
Vir ons plaaslike polisiekantoor en gevangenis – bid vir die
stasiebevelvoerder en vir goeie samewerking onder die
personeel. Bid ook vir hulle beskerming en vir elkeen se
gesinsverhoudings.
Bid vir die slagoffers van plaasaanvalle en geslagsgeweld.
Ons bid dat politiekery, mag, selfsug, rassisme in alle vorme en
korrupsie tot ‘n val sal kom.

Elke dag, enige dag wat jy ‘n verskil kan maak in iemand se lewe,
iemand se lewe verander... Dis ‘n goeie dag!

Baie dankie vir elkeen wie in hierdie tyd getrou maandelikse dankoffers
en erediensdankoffers oorbetaal. Ons waardeer elkeen opreg en bid
die Here se ryke seën oor julle lewens toe.

Rekeningnaam: NGK Wellington-Noord - Bank: ABSA
Tjekrekeningnommer: 430 580 019

Gaan ook na ons
Facebook-blad vir
kreatiewe maniere om saam
met u kind stil te staan
rondom die Woord.

Inligting word elke tweede
week gestuur, al kom ons nie
fisies byeen nie. Indien u wil
deel daarin laat weet asb net
vir ds. Francois

Madelein Coetzee (6) – Boetie Rossouw (6) – Jan
Stroebel (6) – Dawid van Rooyen (6) – Boetie Kotze
(7) – Francois Malan (7) – Lian Mortimer (7) –
Gerhard Visser (7) – Daphne Willemse (7) – Ernst
Morkel (8) – Yvette Stassen (8) – Helene Visser (8)
– Andre Wessels (8) – Marge Goosen (9) – Ina
Koegelenberg (9) – Judy Rademan (9) – Nikolay
Rietoff (9) – Michelle van Mollendorff (9) – Adriaan
van Niekerk (9) – Daniël Weyers (9) – Amélie
Coetzee (10) – Christine Henn (10) – Thinus van Zyl
(10) – Lisa Nieuwoudt (11) – Anneke Goosen (12)

ADVERTENSIEBLAD /
ONDERSTEUN PLAASLIK!
Custom made braai bins. Strong and
durable. WhatsApp me your
dimensions and I will send you a quote.
Reon – 082 490 7364

