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AZIË

BIDDEN VOOR DE FILIPIJNEN
ZO Het grootste deel van de bevolking
01APR van de Filipijnen is Rooms-katholiek.
Pasen wordt uitgebreid gevierd. Helaas
weten veel mensen inhoudelijk niet
zoveel van God en het volbrachte werk
van Jezus Christus. Bid dat mensen de
echte betekenis leren.
MA Samen met lokale kerken wil de GZB
02APR de komende jaren nieuwe gemeenten
stichten en bestaande versterken in
een nieuw gebied op de Filipijnen. Bid
voor zegen op deze plannen.
DI Iljo de Keijzer zet zich in voor theolo03APR gisch onderwijs op de Filipijnen. Het
is soms lastig om het werk even los
te laten. Bid voor haar, om een goede
balans tussen werk en vrije tijd.
WO Iljo de Keijzer is bezig haar werk over te
04APR dragen aan ds. Ronnel Delima. Samen
hebben zij nieuwe leerkrachten voor de
bijbelscholen getraind. Bid voor goed
theologisch onderwijs voor leidinggevenden van kerken op de Filipijnen.
DO Elk jaar worden de Filipijnen door meer
05APR dan twintig tyfoons getroffen. Bid voor
mensen zoals Terri-Rose, die vanwege
de heftige regens samen met haar zieke
zoontje moest worden geëvacueerd.
VR Bid voor Cita, de buurvrouw van Iljo de
06APR Keijzer. Zij is nog niet zolang christen.

Bid dat haar geloof de relaties binnen
haar familie gaat beïnvloeden.

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
ZA In veel landen in Zuidoost-Azië is
07APR geloven niet makkelijk. Bid voor de
voorgangers van gemeenten, waaronder huisgemeenten. Bid dat zij vervuld
met de Heilige Geest het Evangelie
mogen verkondigen en dat het vrucht
mag dragen.
ZO Bid voor het werk onder de vele min08APR derheidsgroepen die nog nauwelijks
zijn bereikt met het Evangelie. Bid
voor de werkers in deze gebieden, om
volharding en creativiteit om steeds
weer wegen te vinden om het Evangelie
te delen.
MA Jaap en Marieke* werken in een land
09APR waar zendingswerk verboden is. Deze
zomer komen zij met verlof. Bid voor
goede ontmoetingen met familie,
vrienden en gemeenten.
DI In de afgelopen maanden is er met lei10APR ders van een aantal huisgemeenten in
de stad waar Jaap en Marieke* wonen
nagedacht over hoe je bevolkingsgroepen in de provincie kunt bereiken met
het Evangelie. Bid dat deze samenwerking vrucht mag dragen.
WO Een van de leiders van een huisge11APR meente is een aantal keren opgepakt
en ondervraagd door de politie, omdat

hij contact heeft met buitenlanders.
Door veranderde regelgeving wordt het
voor huisgemeenten moeilijker. Bid om
veiligheid en wijsheid.
DO De buurvrouw van Jaap en Marieke*
12APR komt regelmatig langs met vragen over
de opvoeding van haar twee kinderen.
Bid dat Marieke iets kan delen van de
liefde van Christus.
VR Mirjam* is betrokken bij pionierswerk
13APR onder de Bunu, een voor het Evangelie
nog onbereikte bevolkingsgroep. Bid
voor Mirjam, voor wijsheid en inzicht.
ZA Bid om meer werkers om de Bunu, een
14APR bevolkingsgroep in Zuidoost-Azië, te
bereiken met het Evangelie.
ZO Mirjam* heeft contact met Jade. Jade is
15APR geïnteresseerd in het geloof en wil daar
graag over praten. Bid dat Jade haar
leven in Gods handen legt en de keuze
maakt om Hem te volgen. Bid ook voor
haar man en kinderen.
MA Orchidee is een van de weinigen in haar
16APR omgeving die christen is. Bid om Gods
hulp om vrijmoedigheid om te getuigen
bij haar familie en vrienden.

BIDDEN VOOR PAKISTAN
DI In Pakistan vormen christenen een klei17APR ne kwetsbare minderheid. De afgelopen jaren zijn er regelmatig incidenten
geweest. Bid voor moed en volharding

voor de christelijke gemeenschap.
WO Om christenen in Pakistan te helpen
18APR omgaan met lijden en vervolging, wordt
er een bijbelcursus ontwikkeld over dit
thema. Bid voor de schrijvers van het
materiaal, dat zij de juiste woorden
mogen vinden om christenen te bemoedigen.

BIDDEN VOOR INDIA
DO India is een nieuw werkveld voor de
19APR GZB. Christenen vormen er een kleine
minderheid, zeker in bepaalde regio’s
zoals het noorden. Niet zelden krijgen
ze te maken met uitsluiting en bespotting. Bid dat christenen in India mogen
volhouden.
VR Samen met een lokale organisatie wil
20APR de GZB nieuwe gemeenten stichten in
Noord-India. Bid voor een goede samenwerking en bid dat veel harten mogen
opengaan voor de Heere Jezus.

WO Dank met Robert en Danja voor de fijne
25APR gemeente die ze hebben gevonden. Bid
voor Ergest Biti, de voorganger van deze
gemeente. Bid dat de kerk een lichtend
licht mag zijn in de wijk.
DO Bid voor de buren van Robert en Danja
26APR en de mensen die ze ontmoeten. Langzaam ontstaat er meer openheid. Bid
dat zij in Jezus gaan geloven.
VR Vandaag vertrekken twintig mannen
27APR met de GZB-mannenreis naar Albanië.
Ze hebben het verlangen om met eigen
ogen te zien wat God doet in dit voormalig communistische land. Bid om een
voorspoedige en gezegende reis.
ZA Jarenlang was er in Albanië geen ruimte
28APR voor het christelijk geloof. De komende
negen dagen ontmoeten twintig mannen uit Nederland ‘nieuwe’ christenen in
Albanië. Bid voor wederzijdse bemoediging en inspiratie.
ZO Zendingswerkers Geert en Charissa
29APR Holwerda werken deels in Albanië. Zij
reizen, met hun gezin, een aantal keer
per jaar vanuit Nederland heen en weer.
Bid voor veilige reizen, wijsheid en
impact van hun werk.

EUROPA

BIDDEN VOOR ALBANIË
ZA Albanië was lange tijd compleet
21APR geïsoleerd. Godsdienst was officieel
verboden, gelovigen werden vervolgd.
De diepe sporen die deze tijd heeft
nagelaten zijn nog altijd zichtbaar, de
ontwikkeling gaat langzaam. Bid voor
dit mooie land, dat het opklimt uit de
moeilijkheden.
ZO Gelukkig is er weer godsdienstvrijheid
22APR in Albanië. Dit biedt kansen voor christelijke organisaties en kerken. Bid dat
veel Albanezen tot geloof komen.
MA Dank dat zendingswerkers Robert en
23APR Danja Duits en hun kinderen zich thuisvoelen in Albanië. Bid voor wijsheid en
geduld bij het leren van de taal. Bid
voor het leren omgaan met cultuurverschillen.
DI Robert en Danja werken bij de chris24APR telijke organisatie Swiss Foundation
for Innovation (SFI), die onder andere
medische projecten heeft. Bid dat Gods
liefde doorschijnt in de zorg die wordt
gegeven en dat mensen erdoor geraakt
worden.

ZA Zendingswerkers Leendert en Nelleke
05MEI Wolters wonen met hun kinderen in
Praag. De combinatie van school, werk
en het leven in een missionaire gemeenschap maakt het leven vaak hectisch.
Bid voor voldoende rustmomenten en
ontspanning.
ZO Vanavond komt de missionaire ge06MEI meenschap waar de familie Wolters in
leeft en werkt samen. De gemeenschap
bestaat uit zo’n tien mensen, en is laagdrempelig, gericht op zoekers. Honza en
Klara leven regelmatig mee. Bid dat zij
God mogen ontmoeten.
MA Bid voor Dominiek uit Praag. Hij is begin
07MEI twintig, en leeft op straat. Door een
grote evangelisatieactie ontmoette hij
Jezus, maar vervolgens viel hij terug in
oude gewoonten. Dank voor Gods werk
in zijn leven en bid dat hij de juist hulp
mag vinden.
DI Vandaag is het bevrijdingsdag in Tsje08MEI chië. In het afgelopen halfjaar kwam de
democratie opnieuw onder grote druk.
Bid voor de Tsjechische leiders, dat zij
de vrijheid - ook de godsdienstvrijheid zullen beschermen.

BID MEE

MA Bid voor ERA, een christelijke ambu30APR lancepost in Tirana, de hoofdstad van
Albanië. Dagelijks zien zij veel ellende.
Bid voor de artsen, verpleegkundigen en
ambulancebestuurders.

WO Een groep leerlingen en docenten van
09MEI het Ichthus College in Veenendaal is
met de GZB op reis naar Nepal. Bid voor
leerzame ontmoetingen die inspirerend
zijn voor de kerk in Nepal en Nederland.

DI In kleine, afgelegen dorpen in Albanië
01MEI wonen veel jonge vrouwen die geen
opleiding kunnen volgen en dus weinig
inkomen hebben. Om die reden kunnen
zij bijvoorbeeld in de prostitutie
belanden. De GZB werkt samen met
lokale organisaties om deze meisjes
een opleiding te kunnen geven. Wilt u
hiervoor bidden?

DO Vlak voor Zijn hemelvaart gaf Jezus Zijn
10MEI volgelingen de opdracht om aan alle
mensen het Evangelie te vertellen. Deze
opdracht geldt ook voor ons. Bid om
wijsheid, inspiratie en vrijmoedigheid
om het Evangelie met anderen te delen.

WO Rond Tirana wonen veel Roma-gezinnen
02MEI in sloppenwijken. Ze hebben soms geen
werk, geen inkomen, geen onderdak.
Kerken vangen hen op: ze geven eten en
organiseren activiteiten voor kinderen.
Bid voor dit werk.

BIDDEN VOOR TSJECHIË
DO Tsjechië is het meest geseculariseerde
03MEI land van Europa. Er is een groot gebrek
aan predikanten en andere christelijke
leiders. Bid voor nieuwe studenten
aan de theologieopleiding en goede
docenten die hen kunnen voorbereiden
op hun taak binnen de kerk.
VR Het Comeniusinstituut in Praag rust ge04MEI meenteleden toe in hun geloof. Sommige activiteiten trekken ook mensen van
buiten de kerk die geïnteresseerd zijn
in het onderwerp. Bid dat christenen en
zoekers zo meer van God ontdekken.

VR Vandaag en ook op 26 mei organiseert
11MEI de GZB een ‘blotevoetenpad’ dat
kinderen laat ervaren dat je ook met
beperkingen veel kunt. Met deze actie
zetten ze zich in voor gehandicapte leeftijdsgenoten in Indonesië. Bid dat dit
evenement mag bijdragen aan het besef
dat voor God iedereen waardevol is.

ZO Bid voor de vijftig nieuwe evangelisten
20MEI die dit jaar op Cuba worden opgeleid. De
uitdagingen zijn groot. Bid dat de Heilige Geest mag doorbreken op de plekken
waar zij zullen gaan.

LATIJNSAMERIKA

MA Bid voor de kerk in Cuba. Kerken groeien
21MEI en op creatieve wijze probeert men onderdak te geven aan nieuwe gemeenten,
bijvoorbeeld in een garagebox. Bid dat
zij van hieruit licht en zout mogen zijn.

ZO Centro Shalom is een afkickkliniek voor
13MEI alcohol- en drugsverslaafden in Mexico.
Alle cliënten horen er dat de Heere Jezus
de Enige is die mensen kan bevrijden.
Bid dat de cliënten dit ook zo mogen
ervaren.
MA Bid voor zendingswerkers Machiel en
14MEI Erika Kommers in Mexico. Ze zijn bezig
met de afronding van hun werk. Bid dat
het werk door goede, lokale mensen kan
worden overgenomen.
DI Olivia, de dochter van Machiel en Erika,
15MEI is 7 en gaat dit jaar voor het eerst thuis
naar school. Ze mist het contact met
andere kinderen. Bid dat er kinderen
uit de buurt mogen komen spelen, dit is
namelijk niet de gewoonte in Mexico.
WO De bewoners van een vuilnisbelt in
16MEI Mexico krijgen af en toe bezoek van
mensen uit de kerk. Bid voor structurele
contacten, dat gemeenteleden gemotiveerd blijven om bij de allerarmsten in
de samenleving op bezoek te gaan.
DO Vorig jaar september waren er twee zwa17MEI re aardbevingen in Mexico. De gevolgen
zijn nog steeds zichtbaar. Bid dat juist
de allerarmsten, die vaak het hardst
getroffen worden door natuurrampen,
geholpen worden door de lokale kerken.

BIDDEN VOOR LATIJNS-AMERIKA
VR Bid voor de familie De Groen die als
18MEI zendingswerkers voor Reach Beyond
in Ecuador werken. De GZB steunt
hun werk. Bid voor bescherming en
bewaring.
ZA De familie De Groen werkt in Ecuador
19MEI onder de Shuarstam. Het shamanisme
is hier nog springlevend, regelmatig
vinden er mensenoffers plaats. Bid dat
de Shuar het bevrijdende Evangelie van
Jezus Christus mogen ontdekken.

In juli vindt er in Egypte een zomerMA school plaats voor jonge christenen uit
28MEI het Midden-Oosten. In deze twee weken
worden zij uitgedaagd en toegerust om
hun geloof te integreren in alle facetten
van het leven. Bid dat deze zomerschool
de deelnemers zal helpen om actieve
christenen te zijn.
Eye on the Child helpt kerken in Egypte
DI hun kinderwerk zo goed mogelijk te
29MEI doen. Bid dat de trainingen zullen
helpen het Woord van God dicht bij de
kinderen mag brengen.

BIDDEN VOOR MEXICO
ZA Er is de laatste tijd veel onrust in het
12MEI zuiden van Mexico, er worden zoveel
mensen omgebracht dat het wel oorlog
lijkt. Bid voor veiligheid, in het bijzonder
voor het grensgebied in het zuiden.

dienen in de dorpen in het Nijldal in
Egypte. Bid om goede ontmoetingen.

BIDDEN VOOR DE ARABISCHE
GEMEENTE AMSTERDAM

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR EGYPTE
DI Door lokale tradities en gebrek aan
22MEI onderwijs ontwikkelen mensen op
het Egyptische platteland gewoonten
die slecht zijn voor de gezondheid,
zoals vrouwenbesnijdenis. Bid voor de
organisatie BLESS die dit gebruik wil
bestrijden.
WO De studenten van de predikanten23MEI opleiding in Egypte staan op het punt
hun zomerstage van drie maanden te
starten. Ze doen dit in kleine kerkjes op
het platteland of in nieuwe gemeenten,
vaak niet de makkelijkste plekken. Bid
dat ze juist in deze periode mogen groeien in hun vertrouwen op God.
DO Afgelopen najaar zijn Ephraim Masoud
24MEI en Maurice Gaber uit Egypte drie
maanden in Amsterdam geweest voor
theologiestudie en kennismaking met
kerkelijke gemeenten in Nederland.
Dank voor een leerzame periode.
VR Volgende week vrijdag hopen enkele
25MEI tientallen Egyptische studenten hun
theologiestudie officieel af te ronden.
Dank voor alles wat ze hebben mogen
leren en hoe ze door de studie zijn
gevormd. Bid dat ze het geleerde tot zegen van kerk en samenleving in Egypte
mogen gebruiken.
ZA Dit jaar volgt de Soedanees Abdelrahim
26MEI een masteropleiding theologie in Caïro,
om straks in Khartoem predikanten op
te leiden voor de kerk in Soedan. Bid
voor hem en voor de kerk in Soedan.
ZO Deze zomer hoopt Willem-Jan de Wit
27MEI studenten te bezoeken die tijdens de
zomermaanden een vacante gemeente

WO Sinds oktober 2017 is de Arabische
30MEI gemeente van ds. Emad Thabet in
Amsterdam een officiële pioniersgemeente binnen de Protestantse Kerk in
Nederland. Bid voor ds. Thabet.
DO Naast de wekelijkse samenkomsten
31MEI is de gemeente ook op diaconaal vlak
actief, met name onder vluchtelingen.
Ds. Thabet geeft hen pastorale zorg
en zij worden geholpen bij praktische
zaken. Dank dat de gemeente uitreikt
naar deze kwetsbare groep.

AFRIKA

BIDDEN VOOR ETHIOPIË
VR In het westen van Ethiopië, bij de grens
01JUN met Soedan, woont de Berta-stam. Zij
zijn moslim. Bid voor de Kale Heywetkerk die met een medisch programma de
arme Berta-bevolking wil dienen.
ZA Dankzij het medisch programma dat
02JUN wordt uitgevoerd vanuit de kliniek in
het Berta-gebied heeft de Kale Heywetkerk een goede naam gekregen. De GZB
en de kerk hebben eerste stappen gezet
om een evangelisatieprogramma te
ontwikkelen. Bid voor visie en zegen op
dit project.
ZO De manager van de kliniek heeft zelf een
03JUN Berta-afkomst, maar hij is christen. Het
is zijn verlangen en passie om met de
Berta-bevolking te werken en hen te bereiken met het Evangelie. Bid voor hem.

MA De meerderheid van de christenen in
04JUN Ethiopië is lid van de Ethiopische Orthodoxe Kerk (EOK). Omdat de liturgie in
deze kerk wordt gedaan in een Ethiopische vorm van ‘kerklatijn’, is er weinig
kennis van de Bijbel bij kerkleden. Bid
dat er meer aandacht komt voor de
moedertaal binnen deze kerk.
DI Dank voor het werk dat de organisatie
05JUN ‘SIL Ethiopië’ doet voor bijbelvertaling
in diverse talen. Hierdoor kunnen mensen de Bijbel horen en lezen in hun eigen
taal. Zendingswerker Janet van Middendorp werkt voor deze organisatie.
WO Bid om moed en doorzettingsvermogen
06JUN voor de bijbelvertaalteams in Ethiopië.
Bid voor wijsheid en inzicht om de juiste
woorden te gebruiken. Bid voor het
team dat zich inzet om het bijbellezen
in de eigen taal te promoten door middel van trainingen en bijbelleesroosters.

WO Dank dat zendingswerkers Rieneke en
13JUN Gert van de Pol op hun plaats zijn in
Noord-Malawi. Bid dat zij op een ontspannen manier kunnen omgaan met
soms lastige cultuurverschillen.
DO Gert geeft deze maanden trainingen
14JUN over de ‘participatory’ bijbelstudiemethode. Bij deze methode gaat het
erom dat iedereen actief meedoet. De
trainingen moeten ervoor zorgen dat
deze vorm van bijbelstudie op steeds
meer plaatsen gebruikt gaat worden.
Bid voor zegen op dit werk.
VR Het ziekenhuis van Ekwendeni in
15JUN Noord-Malawi maakt een moeilijke tijd
door. Dank voor de mensen die hard werken aan een gezond management. Bid
dat de palliatieve zorg, waar Rieneke
bij betrokken is, niet zal lijden onder de
problemen.

DO Bid voor het werk dat Janet van Midden07JUN dorp in Ethiopië doet om het leesonderwijs in diverse talen te ondersteunen.
Bid dat het de kinderen een goede basis
zal geven om onderwijs te volgen.

ZA Eind juli komt er een GZB-Experience16JUN groep uit Hattem naar Malawi. De voorbereidingen zijn in volle gang. Bid voor
een onvergetelijke ervaring voor deze
jongeren en dat zij geraakt worden door
de passie die God voor deze wereld heeft.

VR In het zuiden van Ethiopië is een kleu08JUN teronderwijsprogramma voor zes talen
afgerond. Bid voor een goede voortgang
van het kleuteronderwijs in de moedertaal, zodat meer kinderen kunnen
starten met onderwijs in de taal die ze
thuis spreken.

ZO Bid voor zendingswerkers Ditteke en
17JUN Willem-Henri den Hartog. Zij wonen in
Malawi en coördineren en ondersteunen
vandaaruit het zendingswerk in zuidelijk en Midden-Afrika. Bid dat ze steeds
weer kracht en wijsheid mogen ontvangen om hun taken goed te kunnen doen.

BIDDEN VOOR REIS ROSTOCK

MA Ditteke en Willem-Henri den Hartog zijn
18JUN dit jaar bezig met het schrijven van een
aantal meerjarenprogramma’s voor zuidelijk Afrika. Bid dat deze programma’s
een bijdrage mogen leveren aan de geestelijke opbouw van de vele plaatselijke
kerkelijke gemeenten.

ZA Gisteren is de GZB-reis naar Rostock in
09JUN Noordoost-Duitsland vertrokken.
Twintig Nederlandse christenen maken
kennis met een gebied waar veel mensen
zelfs zijn vergeten dat ze God vergeten
zijn. Bid voor een inspirerende reis.
ZO Bid voor de deelnemers van de Rostock10JUN reis, voor reisleider ds. Niek Tramper en
voor zendingswerkers Gerrit en Jorine
van Dijk en Gerard en Janneke de Wit
die bij de reis betrokken zijn. Bid voor
mooie ontmoetingen en een goede
onderlinge sfeer.

BIDDEN VOOR MALAWI
MA Malawi is een land met veel uitdagin11JUN gen: een zwakke economie, opkomende
islam, corruptie en sterk wisselende
oogstopbrengsten. Bid voor goed leiderschap in dit land.
DI De GZB werkt in Malawi samen met
12JUN de Presbyteriaanse kerk (CCAP). Bid
dat de plannen die de GZB en de kerk
schrijven voor de komende vijf jaar
mogen bijdragen aan een rechtvaardiger
samenleving.

DI Bid voor de driedaagse Mukanyo-confe19JUN rentie in Pretoria die gaat over de rol
van zending in theologisch onderwijs.
Bid voor een gezegende conferentie en
dat de deelnemers nieuwe inspiratie
mogen ontvangen en mogen doorgeven.

in Malawi. Christenen vinden het soms
moeilijk om zich hiertegen te verweren. Bid dat zij standvastig blijven en
groeien in kennis van God, zodat zij
minder vatbaar zijn voor beïnvloeding
door anderen.
ZA Nico en Jolanda Bontenbal zijn betrok23JUN ken bij een organisatie in Malawi die
christenen motiveert om het Evangelie
te delen met moslims. Bid dat het werk
van deze organisatie impact heeft.
ZO In december komen Nico en Jolanda
24JUN terug naar Nederland. Bid en dank voor
Nico’s opvolger Yunusu Mataka. Hij is
zelf ex-moslim en zeer gemotiveerd om
het werk voort te zetten.
MA Bid voor het gezondheidsprogramma
25JUN in Malawi waarvoor Jolanda werkt, dat
ook daar een goede overdracht van het
werk mag komen, zodat de organisatie
door kan gaan met het bieden van hulp
en hoop aan de allerarmste mensen.
DI Bid voor het gezin van Nico en Jolanda
26JUN in deze tijd van overgang, dat zij mogen
vertrouwen en weten dat God met hen
is. Bid speciaal voor dochter Sarah, zij
vindt het lastig om haar leven in Malawi
los te laten en naar Nederland te gaan.
WO In een gebied in Malawi waar veel
27JUN moslims wonen, wordt een christelijke
basisschool gebouwd. Dank dat het
dorpshoofd hier open voor staat. Bid
voor een voorspoedige bouw en voor
de Nederlandse vrijwilligers die komen
helpen.
DO Dank dat Wieke Schaafsma in Malawi
28JUN opvolgers heeft gevonden die de leiding
van het gehandicaptenhuis Tidzalerana
overnemen. Zo kan Wieke over een
poosje met een gerust hart afscheid
nemen van Malawi.

WO Bid voor bescherming van Willem-Henri
20JUN en Ditteke tijdens de vele reizen die ze
maken.

VR Lieuwe Schaafsma geeft les op de
29JUN theologische school in Zomba, Malawi.
Dank dat er jonge studenten zijn die
zich geroepen voelen om het Evangelie
te verkondigen. Bid dat Lieuwe een verschil mag maken in het leven van deze
studenten, zodat ze straks het Evangelie mogen doorgeven aan moslims.

DO Malawi is een overwegend christelijk
21JUN land, maar in bepaalde regio’s in het
oosten en noorden is het grootste gedeelte van de bevolking moslim. Bid dat
God christenen roept en toerust om met
de juiste woorden van Jezus Christus te
getuigen.

ZA Het GZB-contract van Lieuwe en Wieke
30JUN nadert zijn einde. Dank God dat Hij
hen gezondheid en kracht gaf. Bid voor
liefde, geduld en volharding voor de
opvolger van Lieuwe en dat de familie
Schaafsma het leven in Nederland weer
goed kan oppakken.

VR Door het opkopen van grond en het
22JUN huwen van christelijke meisjes groeit de
moslimpopulatie op sommige plekken

* Om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen
niet het land maar de regio genoemd en worden
ook sommige namen niet voluit genoemd.

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Het verlangen van de GZB is mensen te bereiken met het
Evangelie zodat zij wereldwijd gaan leven zoals God het bedoelt. Uw gebed is hierbij onmisbaar. Dank voor uw betrokkenheid.
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