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EUROPA

BIDDEN VOOR DE BALKAN
DI Bid voor de kerken op de Balkan. De
01JAN gemeenten zijn vaak klein, maar hebben
wel het verlangen om het Evangelie te
delen. Bid voor hoop en volharding, ook
als gemeenteleden wegtrekken naar
West-Europa voor een betere toekomst.
WO De GZB verkent de mogelijkheden om
02JAN meer werk op de Balkan te beginnen en
te ondersteunen. Bid om open deuren en
om wijsheid bij het maken van de juiste
beslissingen.
DO Bid voor verzoening tussen de bevol03JAN kingsgroepen op de Balkan. De oorlog
ligt vers in het geheugen en speelt nog
een grote rol. De Bijbelse boodschap
overstijgt etnische verschillen en wil
diepe wonden genezen.
VR Anne-Marie Kool geeft colleges missio04JAN logie in Osijek (Kroatië) en Budapest
(Hongarije), en begeleidt studenten en
jongere collega’s uit Midden- en Oost-Europa. Bid dat ze een getrouwe mentor en
bruggenbouwer mag zijn en het juiste
w(W)oord op het juiste moment mag
spreken.
ZA Bid voor ds. Lazar, die met mensen van
05JAN verschillende (etnische en kerkelijke)
achtergronden aan het werk is in Vukovar (Kroatië) - waar 25 jaar geleden een
verschrikkelijke etnische oorlog woedde
- om een ‘vallei van tranen’ te veranderen
in een ‘vallei van verzoening’.

ZO Bid voor Zoltán, Miroslav en Kostya, stu06JAN denten van Anne-Marie Kool. Naast hun
studie zijn zij ook predikant en zendingswerker. Bid dat de colleges missiologie
hen helpen om anderen toe te rusten om
het Evangelie door te geven.

ZA Bid voor Albanese christenen die niet mee
12JAN willen doen met corruptie. Het gevolg
is dat ze een studie of baan kunnen
mislopen of lang moeten wachten op een
medische behandeling.

BIDDEN VOOR ALBANIË

ZO In Kosovo zijn nog overal sporen te vinden
13JAN van de oorlog. Ook is er enorme werkloosheid en uitzichtloosheid, zeker onder
jongeren. We vragen uw gebed voor hen.

MA Albanië is volop in ontwikkeling, maar er
07JAN is helaas ook veel armoede. Vooral op het
platteland is het leven zwaar. Bid voor dit
land en voor de overheid.
DI Christenen in Albanië willen graag het
08JAN Evangelie delen en verlangen naar meer
eenheid in de kerken. Bid voor het evangelisatiewerk en dat de kerk meer en meer
mag bloeien.
WO Bid voor Jos en Chris, de kinderen van
09JAN zendingswerkers Aad en Dineke van der
Maas. In hun kerk, in Albanië, zijn geen
leeftijdsgenoten. Bid dat meer tieners
zich bij deze kerk aansluiten.
DO Aad van der Maas werkt voor de Evangeli10JAN sche Alliantie van Albanië. Binnenkort is
de driejaarlijkse bestuursverkiezing. Bid
om wijze en samenbindende bestuursleden, die helpen om de jonge christelijke
gemeenten verder op te bouwen.
VR Dineke van der Maas doet vrijwilligers11JAN werk bij een organisatie voor Romagezinnen. Ze helpt jongeren met hun huiswerk.
Zij zijn de eerste generatie die naar school
gaat. Bid voor hen: om doorzettingsvermogen om te investeren in hun toekomst.

BIDDEN VOOR KOSOVO

MA In Kosovo is 96% van de bevolking
14JAN moslim. Word je christen dan verraad je
je eigen volk. Bid voor de kleine christelijke kerk in Peja, waar Rik en Machteld
Lubbers als gemeentestichters aan verbonden zijn. Deze gemeente probeert op
allerlei manieren het Evangelie te delen in
en rond de stad.
DI Bid mee voor het thuisonderwijs bij de
15JAN familie Lubbers in Kosovo. Dat is soms
best pittig: voor Rik en Machteld om elke
morgen hun kinderen les te geven en voor
Wieke en Giske die daarnaast alle middagen naar een Kosovaarse school gaan en
veel huiswerk krijgen.
WO Dank voor de kerstactiviteiten vorige
16JAN maand in de christelijke gemeente in
Peja. Bid voor de kinderen, jongeren en
ouderen die bij de activiteiten aanwezig
waren. We hopen dat de kerstboodschap
hen nog lang zal bijblijven.
DO De gemeente in Peja heeft het huisje
17JAN opgeknapt van een Romagezin die leefde

onder erbarmelijke omstandigheden.
Mooi om heel praktisch Gods liefde en
warmte uit te delen! We vragen uw gebed
voor dit gezin en de vele andere Roma die
vaak in armoede leven.
VR Een van de gemeenteleden, waar Rik
18JAN en Machteld Lubbers erg bij betrokken
waren, is vorig jaar overleden aan de gevolgen van kanker. De wetenschap dat hij
Thuis is geeft troost en kracht, ondanks
het gemis. Bid voor zijn vrouw en hun
15-jarige dochter.

AFRIKA

BIDDEN VOOR CONGO
ZA In Congo zijn veel politieke en etnische
19JAN spanningen. Bid voor de leiders van
de kerken, dat ze geïnspireerd door de
Heilige Geest de moed hebben om tegen
de culturele stroom in te zwemmen, de
richtlijnen van de Bijbel te volgen en op te
staan tegen onrecht.
ZO Bid voor het werk van de GZB in Congo.
20JAN Naast het medische werk, waar de families
Folmer en Godeschalk bij betrokken zijn,
wil de GZB ook lokale kerken gaan ondersteunen in hun missionaire en diaconale
roeping en hun werk onder de jeugd.
MA Willem en Joanne Folmer werken als
21JAN arts in een ziekenhuis in Congo. Bid dat
zij patiënten en collega’s altijd in liefde
tegemoet zullen treden en zo een getuige
van Jezus Christus mogen zijn.
DI Verpleegkundig - en administratief
22JAN personeel in het ziekenhuis waar Willem
en Joanne Folmer werken, zijn vaak
onvoldoende opgeleid. Bid om wijsheid en
geduld voor Willem en Joanne om hen te
begeleiden en te onderwijzen.
WO In Itendey, waar de fam. Folmer woont, is
23JAN er al enige tijd geen jeugdgroep meer in de
kerk. Bid dat er weer iemand enthousiast
wordt om deze kar te trekken, zodat Gods
koninkrijk gebouwd zal worden onder de
jongeren van Itendey.
DO Bid voor pastor Kutilo die evangeliseert
24JAN onder de pygmeeën in de oerwouden van
Congo. Dank dat steeds meer pygmeeën
Gods Woord horen door middel van audiobijbels op zonne-energie.

BIDDEN VOOR MALAWI
VR Bid voor de Presbyteriaanse Kerk in Mala25JAN wi, een kerk die in een maatschappij met
veel problemen en armoede het Evangelie
wil uitdragen. Bid dat de toerusting van
kerkleiders tot zegen mag zijn.
ZA Bid voor onderwijzers op scholen in Ma26JAN lawi. Bid dat zij de liefde van onze Heere
Jezus mogen uitstralen en kinderen zullen
aanmoedigen hun best te doen op school.

Afrika. Bid om bescherming tijdens zijn
reizen en bid om goede contacten met
kerkleiders en zendingswerkers.
DI Mirjam Haasnoot werkt op een internati05FEB onale basisschool in Kampala, Oeganda.
Dank dat op deze school kinderen van
veel verschillende achtergronden samen
kunnen leren en bid dat ze ook groeien in
geloof in God.

BIDDEN VOOR ZUIDELIJK AFRIKA

ZO In Malawi is er veel honger en ziekte.
27JAN Dank voor de gezondheid van Hans en
Gerrie Kasbergen en de mogelijkheden
die ze krijgen om mensen te helpen met
schoon drinkwater en betere toiletvoorzieningen.

WO Gerrit van Steenbergen begeleidt vanuit
06FEB Nederland Bijbelvertaalprojecten in
zuidelijk Afrika. Bid om bescherming
voor Gerrit bij zijn reizen naar Botswana,
Malawi, Namibië en Eswatini (tot voor
kort: Swaziland).

MA Bid voor Agnes, een jonge hardwerkende
28JAN moeder die met 3 lieve kinderen in een
klein hutje woont en niet kan rondkomen.
Elke week komt ze bij Hans en Gerrie Kasbergen om haar nood te delen, te bidden
en wat voedsel mee te nemen.

DO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
07FEB In Namibië is daarom besloten om een
kinderbijbel te publiceren in vier lokale
talen. Bid dat de vertalers de juiste
woorden vinden om het Woord van God
in duidelijke taal voor kinderen over te
brengen.

DI In Malawi staan de verkiezingen voor de
29JAN deur. De debatten worden heftiger en
de corruptie neemt toe. De verschillen
in politieke voorkeuren krijgen meer en
meer invloed op kerk en samenleving. Bid
om vrede.

VR Alfred Lihelu is één van de vertalers van
08FEB de Ellomwe Bijbel in Malawi. Bid dat hij nu dit werk bijna is afgerond - zijn opgedane kennis en ervaring op een andere plek
in Gods Koninkrijk kan gebruiken.

WO Dank voor het werk van Gerrie Kasber30JAN gen. Zij traint kleuterjuffen en gebruikt
daarbij ook lokaal gemaakt educatief
speelgoed. Het effect in de klassen is
enorm. De kinderen gaan graag naar
school en genieten.

ZA Bid voor ds. Petrus Khariseb uit Namibië.
09FEB Hij heeft jaren gewerkt aan de vertaling
van de Bijbel in het Khoekhoegowab.
Petrus heeft ernstige gezondheidsproblemen. Bid om genezing en ook om geloof
en vertrouwen in deze moeilijke situatie.

BIDDEN VOOR ZUID-SOEDAN/OEGANDA

BID MEE

DO Veel Zuid-Soedanezen wonen in vluchte31JAN lingenkampen in Oeganda. Zoals Israël in
ballingschap verlangen ze terug te keren.
Bid voor het welslagen van het nieuwe
vredesakkoord in Zuid-Soedan.

ZO Er is deze maand een nieuwe groep
10FEB zendingswerkers gestart met het opleidingstraject ter voorbereiding op hun
uitzending. Dank dat er opnieuw mensen
zijn die uitgezonden worden. Bid voor een
zegen over deze periode waarin er veel op
hen afkomt.

VR Het Kajo-Keji Christian College geeft theo01FEB logie, christelijke training voor leerkrachten en business management. Ze doen dat
met geringe middelen en faciliteiten. Toch
groeien de studentenaantallen. Bid dat
de opleiding gezegend wordt.
ZA Veel Zuid-Soedanese voorgangers
02FEB verblijven in vluchtelingenkampen. Ze
staan voor enorme uitdagingen. Bid voor
deze predikanten: dat ze de kracht en het
geloof krijgen om vol te houden en een
zegen kunnen zijn voor anderen.
ZO Jaap en Mirjam Haasnoot wonen in
03FEB Oeganda. Jaap is GZB-regiocoördinator
voor oostelijk Afrika en Mirjam geeft les
op een internationale basisschool. Hun
(klein)kinderen wonen in Nederland.
Dank voor de technische mogelijkheden
om ondanks de afstand toch regelmatig
contact met elkaar te hebben.
MA Jaap Haasnoot gaat als GZB-regiocoör04FEB dinator regelmatig op reis in oostelijk

MA Met de nieuwe groep zendingswerkers
11FEB starten ook nieuwe thuisfrontcommissies
die de uitzendingen zullen ondersteunen met gebed, praktische en financiële
steun. Dank voor hun betrokkenheid
en inzet. Bid om energie en vreugde bij
het werk dat achter de schermen verzet
wordt.

INTERESSE

in een uitzending
via de GZB?
Kijk op www.gzb.nl/vacatures
voor de mogelijkheden.

DO In 2018 is een aantal christenen in Jemen
21FEB in de gevangenis gezet. Gelukkig staat de
kerk achter hen en worden hun gezinnen
ondersteund. Wilt u bidden voor deze
broeders en zusters? Bid dat de Heere hen
kracht geeft om Zijn getuige te zijn, ook in
moeilijke omstandigheden.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR ISRAËL
DI Bid voor de organisatie ALEH in Israël, die
12FEB zich inzet voor de opvang en begeleiding
van mensen met een beperking. Bid voor
voldoende staf en vrijwilligers voor alle
activiteiten.
WO Dank voor het mooie werk van Yad Elie.
13FEB Honderden kinderen uit arme gezinnen
krijgen via deze organisatie op school
een maaltijd. Zowel Joden als Palestijnen
worden geholpen.
DO Corrie* werkt in de thuiszorg onder
14FEB Russische Joden. Bid voor deze mensen
die doordat ze steeds minder kunnen
kwetsbaar zijn. Bid in het bijzonder voor
hen die geleden hebben in de Tweede
Wereldoorlog.

VR Door de oorlog zijn veel Jemenieten
22FEB gevlucht naar buurlanden, zoals Egypte
en Jordanië. Bid dat ze daar in aanraking
mogen komen met christenen en zo God
leren kennen.
ZA Dank God voor de Jemenitische gelovigen
23FEB in Egypte die het Evangelie willen delen
met hun landgenoten. Bid dat de Heere
hen mag gebruiken om tot een zegen te
zijn voor hun volk dat zo hunkert naar
echte vrede in het hart.

BIDDEN VOOR SYRIË

MA Sinds 2015 woedt er een verschrikkelijke
18FEB oorlog in Jemen. Op dit moment sterven
er minstens 150 kinderen per dag door
geweld, honger en ziekte. De kerken in
Jemen zijn klein, maar zetten zich actief
in om slachtoffers te helpen. Bid voor hen,
maar bovenal: bid om vrede.
DI De kerk in Jemen helpt slachtoffers van de
19FEB oorlog met voedsel, water en medicijnen.
Mede door deze steun zijn veel Jemenieten tot geloof gekomen: zij zien de hand
van God door de helpende handen van
christenen heen. Dank God hiervoor.
WO De kleine kerk in Jemen groeit dwars door
20FEB de verdrukking heen en is sterker dan ooit.
De Jemenitische GZB-medewerker op het
kantoor in Driebergen begeleid kerkleiders onder andere via Skype en Whatsapp.
Bid om kracht en wijsheid voor hem.

ZA Antonie en Cora Treuren wonen en
02MRT werken nu vijf jaar in Colombia. Naast
hun werk in de kerk willen zij ook een
getuigenis zijn op de plek waar ze wonen.
Bid voor openingen om het Evangelie te
delen.
ZO Op het platteland in Colombia moeten
03MRT sommige mensen wel twee tot drie uur
reizen om naar de kerk te gaan. Dank God
voor de discipline van deze mensen en bid
voor gezegende diensten.

MA Bid en dank voor alle hulp die kerken bie25FEB den om slachtoffers van de burgeroorlog
in Syrië bij te staan, juist ook in de koude
wintermaanden. Bid dat kerkmensen
bewogen zijn met hun medemensen in
nood.

MA Bijna 80% van de Peruanen leeft in een
04MRT van de alsmaar groeiende steden. Bid voor
initiatieven van kerken om van betekenis
te zijn in de samenleving en om nieuwe
gemeenten te stichten.

BIDDEN VOOR PERU

DI Het project ‘Fortaleza Insight’ helpt
05MRT dagelijks zo’n 30 kinderen met huiswerk,
leerproblemen of psychische problemen.
Bid voor deze kinderen, die vaak al vanaf
jonge leeftijd onder druk staan om te
presteren.

ZA Bid voor de Messias belijdende Joden die
16FEB vandaag samenkomen en voor de leidinggevenden in de gemeenten.

BIDDEN VOOR JEMEN

VR Zendingswerkers Antonie en Cora Treuren
01MRT starten aan het eind van deze maand met
conferenties over het onderwerp gerechtigheid, een pittig thema in een land als
Colombia. Bid voor goede bijeenkomsten.

ZO Bid voor alle voorgangers die vandaag het
24FEB Woord van God verkondigen in het door
oorlog verscheurde Syrië. Bid dat de boodschap van redding en heil mensen mag
raken in het hart en dat ze Gods kracht en
nabijheid zullen ervaren.

VR Jaarlijks keren duizenden Joden vanuit de
15FEB hele wereld terug naar Israël. Bid voor hen
en voor goede hulp bij de integratie.

ZO Bid om vrede voor Jeruzalem.
17FEB

DO Bid dat er na de jarenlange burgeroorlog
28FEB in Colombia nu mag worden gewerkt aan
verzoening. Bid voor Miguel, een ex-guerrillastrijder, die zijn leven weer probeert
op te pakken. Bid voor acceptatie in de
maatschappij en dat kerken een open
houding mogen hebben naar mensen
zoals Miguel.

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR COLOMBIA
DI De Presbyteriaanse Kerk in Colombia is
26FEB een kerk die de noden in de samenleving
ziet. Zo is er bijvoorbeeld op verschillende
plekken naschoolse opvang voor kinderen
in achterstandswijken. Bid dat de kerk in
de samenleving van Colombia tot zegen
mag zijn.
WO Bid voor alle activiteiten die de kerk in
27FEB Colombia organiseert voor mensen die
extra zorg en aandacht nodig hebben. Bid
in het bijzonder voor alle ontmoetingen
met ouderen. De kerk heeft oog voor hun
welzijn en laat ook altijd het Evangelie
horen.

WO In maart begint in Peru het nieuwe
06MRT schooljaar. Joas, Elena en Anna, kinderen
van zendingswerkers Matthijs en Rosa
Geluk, beginnen weer een nieuw jaar op
de Peruaanse school. Bid voor een goede
start!
DO In 2019 is er een nieuw programma van
07MRT de GZB in Peru van start gegaan. De
focus ligt op kerkplanting en theologisch
onderwijs binnen de Presbyteriaanse
Kerk. Bid dat het programma veel vrucht
mag dragen!
VR Juan Quispe is de huidige voorzitter van
08MRT de Presbyteriaanse Kerk in Peru. Hij
staat voor de uitdaging om met beperkte
middelen leiding te geven aan een multiculturele kerk. Bid voor hem om kracht en
wijsheid.
ZA Rosario Aguilar is lid van de nieuwe
09MRT gemeente van Matthijs en Rosa Geluk.
Bid om zegen op de avonden die ze in huis
organiseert om het Evangelie te delen
met collega’s en vrienden.

in Centraal-Azië bespreken. Bid voor wijsheid en de leiding van Gods Geest.
DI Simone* leidt een opvanghuis voor
12MRT vrouwen en kinderen die veelal huiselijk
geweld ontvlucht zijn. Bid voor genoeg
mogelijkheden om zich ‘op te laden’, om
van daaruit weer liefde uit te delen.
WO Bid voor werkgelegenheid in het gebied
13MRT waar Simone* werkt. De vrouwen in het
opvanghuis dat ze leidt, zijn vaak op zoek
naar werk. Zij kunnen niet terugvallen op
een uitkering zoals in Nederland.
DO Dank dat een jonge moeder dankzij het
14MRT opvanghuis van Simone* haar kindje
kan houden. Dank dat doordat ze gezien
heeft dat christenen ‘anders’ zijn, geïnteresseerd is geraakt in het Evangelie.
VR Komt u morgen ook naar de GZB-dag in
15MRT Barneveld? Dank voor zoveel vrijwilligers
die betrokken zijn bij het werk van de
GZB en die willen meehelpen om er een
mooie dag van te maken. U bent van harte
welkom!
ZA Vandaag vindt in Barneveld de jaarlijkse
16MRT GZB-dag plaats. Bid dat het een gezegende dag mag zijn en dat de betrokkenheid
van de bezoekers bij het zendingswerk
groeit.
ZO Simone* leidt in Centraal-Azië een
17MRT opvanghuis voor vrouwen. Dank voor een
vrouw die als verslaafde in het opvanghuis kwam, gestopt is met drinken en
nu zelfstandig probeert een nieuw leven
op te bouwen. Bid voor haar geestelijk
welzijn.
MA Corina* werkt als bijbelvertaler in een
18MRT land in Centraal-Azië waar het soms
voelbaar geestelijk donker is. Wilt u
bidden om vreugde en bescherming voor
elke dag?
DI Corina* is betrokken bij het vertalen
19MRT van Gods Woord in de Kisuntaal. Bid om
wijsheid, bescherming, eenheid en doorzettingsvermogen voor het vertaalteam
en creatieve manieren om de vertaling te
publiceren.

AZIË

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË EN GZB-DAG
ZO In Centraal-Azië staat de godsdienstvrij10MRT heid in verschillende landen sterk onder
druk. Bid voor onze broeders en zusters
die vandaag toch bij elkaar komen om
samen te bidden, te zingen en te luisteren
naar Gods Woord.
MA Deze week is er een belangrijke confe11MRT rentie in Turkije waar veel christelijke
organisaties de voortgang van het werk

WO Vandaag viert men in het land waar
20MRT Corina* werkt het Lentefeest (Perzisch
Nieuwjaar). Bid voor nieuw leven onder
het Kisunvolk, dat de zaadjes die Corina*
en haar team zaaien mogen ontkiemen en
vrucht dragen.
DO Ella is een jonge Kisunvrouw die actief
21MRT meehelpt in het bijbelvertaalproject waar
Corina* bij betrokken is. Zij heeft veel
geleerd over God en Zijn Woord. Bid dat
zij Hem met haar hele hart mag kennen!

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
VR Laten we bidden voor een opwekking on22MRT der leiders van communistische landen in
Zuidoost-Azië. Wat een positieve impact
zou het hebben als zij God gaan volgen.
ZA In een aantal landen in Zuidoost-Azië
23MRT wordt het er niet makkelijker op om
christen te zijn, maar de GZB blijft zoeken
naar manieren om het Evangelie te delen.
Bid voor nieuwe openingen.
ZO Bid voor Oost-Azië. In een van de landen*
24MRT waar de GZB werkt zijn de wetten sinds
vorig jaar erg streng geworden en veel
zendingswerkers zijn het land uitgezet.
Vraag om wijsheid voor degenen die daar
nog steeds werken.
MA Zendingswerkers van de GZB hebben con25MRT tact met de 20-jarige Leta. Zij is spastisch
en voelt zich een last voor haar familie. Ze
denkt er soms aan om een einde te maken
aan haar leven. Bid dat zij en haar familie
de Bron van Leven leren kennen.
DI Bid voor Dama. Hij heeft door verkeerde
26MRT beslissingen grote schulden opgebouwd.
Hij wilde God volgen, maar is nu het spoor
bijster. Bid dat hij zich zal bekeren en
hulp wil accepteren.
WO Vraag om het licht van de Heilige Geest in
27MRT Oost-Azië, vooral onder de minderheidsvolken waar alcoholisme en gokverslaving
veel gezinnen kapot maken.

BIDDEN VOOR NEPAL
DO We zijn dankbaar dat we al zo lang samen28MRT werken met onze partners in Nepal. Dank
God voor deze waardevolle relaties.
VR De GZB wil zich de komende jaren samen
29MRT met partnerorganisaties en kerken in
Nepal vooral richten op mensen die vaak
worden buitengesloten, zoals mensen
met lepra of een handicap. Bid dat ook
zij zich welkom weten in de kerk, bid om
open ogen en open harten.
ZA Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al
30MRT tientallen jaren aan beter onderwijs in
Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondags)scholen. Dank
God daarvoor!
ZO Reiny de Wit coacht en begeleidt enkele
31MRT partnerorganisaties van de GZB en kerken
in Nepal. Zo stimuleert ze hen om meer
oog te krijgen voor mensen die nu worden
buitengesloten. Bid dat dit werk gezegend wordt.

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