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Epos: info@saawe.org.za Tel no: 083 973 4011 (Patrys) 

SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

1 
Bid vir die Vervolgde Kerk 1-8 
Nov: Latyns Amerika is een 
van die mees geweldadige 
streke in die wêreld. Bid vir 
die beskerming van Christen-
leiers wat hulle lewens waag 
om die Evangelie te deel. 
 
 

2 
  *Bid vir die SAAWE Biddag 
wat môre gehou word. 
 
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Latyns Amerika: Bid vir die 
beskerming van kinders 
insluitend Christen kinders 
wat geteiken word om by 
kriminele groepe aan te sluit. 
 

3 
  *Bid vir die Here se seën op 
Ellie Skhosana, ons 
skoonmaker, wat vandag 
verjaar.  
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Midde-Ooste: Bid dat die kerk 
sal groei ten spyte van 
beperkinge & gevaar wat hulle 
in die gesig staar oor hulle 
Christelike geloof. 

4 
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Bid dat die Kerk in die Midde-
Ooste manière sal vind om 
gelowiges te ondersteun te 
midde van probleme, veral 
die geïsoleerdes & bejaardes. 
 
  *Bid vir onbereiktes:59,3 milj 
Turke in Turkye (99,99% 
Moslem) 

5 
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Die drie hoof godsdienste in 
Asië is Islam, Hindoeïsme & 
Boeddisme. Bid vir die 
Christene in Asië, veral in die 
tyd van toenemende 
vervolging & behoeftes. 
  *Bid vir onbereiktes:  
37,7 milj Perse in Iran (98% 
Moslem) 

6 
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Bid dat die Christene in Asië 
sout & lig vir hulle families & 
gemeenskappe sal wees. 
 
  *Bid vir onbereiktes:  
27,2 milj Noordelike Oesbekke 
in Oesbekistan (99,98% 
Moslem) 
 

7  *Bid vir die Here se seën op 
Etienne Coetzee, ons 
boekhouer, wat vandag 
verjaar.   
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Afrika het ‘n dramatiese 
toename in geweld teen 
Christene  gesien in die aflope 
paar jaar. Bid vir die Here se 
beskerming oor die kerk in 
Afrika. 

8 
  *Bid vir die Vervolgde Kerk: 
Bid vir Afrika leiers & 
regerings op alle vlakke – dat 
hulle hul mag & stemme sal 
gebruik om alle inwoners van 
alle gelowe  te beskerm & te 
ondersteun. 
  *Bid steeds vir SAAWE se 
finansies, wat nog maar 
beroerd lyk. 

9  *Bid vir die SAAWE 
Uitvoerende Span verg wat 
môre gehou word. 
  *Bid vir onbereiktes: 9,7 milj 
Suidelike Pashtuns in 
Afganistan (99,98% Moslem) 
  *Bid vir Eugene & Mauri 
Coetzee. Mauri sou Frankryk 
toe vertrek om seminare aan 
te bied toe die inperking 
ingestel is. 

10 
  *Bid die Here se seën af op 
Pieter & Aretha Prinsloo wat 
op 10 Okt 50 Jaar getroud 
was.  Hulle werk vir SAT-7 SA. 
Bid steeds vir Pieter se 
gesondheid & Aretha wat hom 
versorg. 
  *Bid vir onbereiktes: 12 milj 
Tajiks in Afganistan 99,99% 
Moslem) 

11 
  *Prys die Here vir almal wat 
gereeld  vir SAAWE & ons 
werksaamhede bid. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 8,9 milj 
Kurmanji Koerde in Turkye 
(99,99% Moslem) 

12 
  *Elke Donderdag-oggend is 
daar ‘n Zoom Tibet bid 
geleentheid.  Loof die Here 
dat die bywoning besig is om 
te groei. Bid vir inspirasie vir 
Dea wat dit fasiliteer. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 9,7 milj 
Azerbaijanies in Azerbaijan 
(99,98% Moslem) 

13 
  *Bid vir Bernard Zulu wat 
hierdie jaar besig is met sy 
doktersgraad & volgende jaar 
deeltyds by SAAWE betrokke 
wil raak as sending-
mobiliseerder. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 7,1 milj 
Tajiks in Tajikistan (100% 
Moslem) 

14 
  *Bid vir wysheid vir James 
Murray, ‘n student by Tukkies, 
wat deeltyds met Ufollo.net 
help. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 6,3 milj 
Turks Sprekende Koerde in  
Turkye (99,99% Moslem) 

15 
  *Ons is besig met beplanning 
vir 2021.  Bid dat ons by die 
Here sal hoor watter rol 
SAAWE moet speel om RSA 
gemeentes te mobiliseer om 
dissipels van al die nasies te 
maak. 
   

16 
  *Bid vir Karite Beghela wat 
deeltyds by SAAWE wil help.  
Bid vir wysheid met haar 
oriëntering & opleiding & dat 
die Here ons duidelik sal lei 
oor waar sy moet inpas.  
  *Bid vir onbereiktes: 4,6 milj 
Turkmen in Turkmenistan 
(99,95% Moslem) 

17 
  *SAT-7: Prys die Here vir 
SAT-7 se getroue, kreatiewe & 
toegewyde personeel wat 
daarna streef om kykers te 
dien tsv COVID-19 beperkinge. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 4,4 milj 
Suidelike Oesbekke in 
Afganistan (99,99% Moslem) 

18 
  *Dit is vandag SAAWE se 
44ste verjaarsdag. Bid dat ons 
sal voortgaan om ‘n verskil in 
die wêreld te maak deur 
mense & kerke te mobiliseer 
vir sending. 
  *Bid vir onbereiktes: 3,9 milj 
Hazara in Afganistan (99,97% 
Moslem) 

19 
  *SAT-7: Prys die Here vir die 
werk van die Heilige Gees wat 
baie MENA (Middle East & 
North Africa) mense na 
Christus toe trek. Bid dat Hy 
leiers sal oprig wat nuwe 
gelowiges na geestelike 
volwassenheid sal lei. 
 

20 
  *Bid vir wysheid oor hoe om 
die webtuiste te gebruik om 
gemeentes te mobiliseer om 
dissipels van al die nasies te 
maak. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 3,4milj 
Suidelike Koerde in Iran 
(99,95% Moslem) 

21 
  *Bid steeds vir die mense 
van Beirut, Libanon – die 
ontploffing van 4 Aug het 
huise, besighede & skole  
verwoes.Baie mense is 
beseer.  Bid dat hulle hul 
toevlug tot God sal neem.  
  *Bid vir onbereiktes: 2,9 milj 
Gilaki in Iran (100% Moslems) 

22 
  *Bid vir Paulinah Adeleke, ‘n 
finale jaar teologiese student, 
wat deeltyds by SAAWE 
inskakel & reeds begin het 
met ‘n Ontdekkende 
Bybelstudie groep vir 
jongmense.   

23 
  *Bid vir Christine Louw se 
gesondheid. Sy kry ‘n pyn in 
haar been & het erge rugpyn. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 2,7 milj 
Noordelike Pashtuns in 
Afganistan (99,99% Moslem) 

24 
  *Prys die Here dat 
boodskappe & kommentaar 
op SAT-7 Academy met 4000% 
toegeneem het. Bid vir 
wysheid vir die personeel wat 
hierdie kykers moet 
ondersteun.   

25 
  *Bid vir Bettie Loock se 
gesondheid. Sy voel nie aldag 
goed nie, alhoewel die toetse 
nog niks opgelewer het nie. 
 
  *Bid vir onbereiktes: 1,9 milj 
Noordelike Luri in Iran (100% 
Moslem) 

26 
  *Bid vir Stella Mbangu wat 
voorberei om ‘n bediening 
onder die dowe mense in die 
DRK te begin & intussen 
deeltyds by SAAWE wil werk. 
  *Bid vir onbereiktes: 1,7 milj 
Zaza-Dimli in Turkye (100% 
Moslem) 

27 
  *Bid vir Etienne Coetzee se 
gesondheid.  Hy het gedurig 
pyn. Bid ook vir Marie, sy 
vrou, wat hom versorg. 
  
 *Bid vir onbereiktes: 1,6 milj 
Tajiks in Oesbekistan (99,9% 
Moslems) 

28 
  *Bid vir Patrys & Hennie 
Maré wat vandag 50 jaar 
getroud is. Bid vir albei se 
gesondheid. Patrys Het ‘n 
pynlike been/heup & Hennie 
ly aan korttermyn geheue 
verlies. 
 

29 
  *Bid steeds vir ‘n werk vir 
William Britz, Lissie se man, 
wat aan die begin van die 
inperking afgelê is. 

30  *Bid vir Naomi Issossa wat 
betrokke is by voedselvoor-
siening vir mense in nood & 
deeltyds by SAAWE wil 
inskakel. Bid dat die Here ons 
duidelik sal lei waar & hoe sy 
moet inpas. 

 

Geseënd is dié wat vervolg 
word omdat hulle doen wat 

reg is, want aan hulle behoort 
die koninkryk van die hemel. 

(Mat 5:10) 

 

Maar Ek sê vir julle: Julle 
moet julle vyande liefhê, en 
julle moet bid vir dié wat vir 

julle vervolg,… 
(Mat 5:44) 

 
Onthou wat Ek vir julle gesê 

het: 'n Slaaf is nie belangriker 
as sy eienaar nie. As hulle My 
vervolg het, sal hulle julle ook 

vervolg. (Joh 15:20) 

 

…ons word vervolg, maar nie 
deur God verlaat nie, op die 
grond neergegooi, maar nie 

vernietig nie. 
(2Kor 4:9) 

 

Dit sê Ek vir julle, sodat julle 
vrede kan vind in My. In die 
wêreld sal julle dit moeilik 
hê; maar hou moed: Ek het 
die wêreld klaar oorwin.” 

(Joh 16:33) 
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