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EUROPA

BIDDEN VOOR FRANKRIJK
ZO Frankrijk is een sterk geseculariseerd
01JUL land. Maar ongeveer 2 procent van de
63 miljoen inwoners is protestant. De
kerk is voor Fransen niet relevant meer.
Toch zijn er mensen die met vragen
rondlopen en een leegte in hun leven
ervaren. Bid dat het Evangelie in Frankrijk weer mag opleven.
MA De GZB werkt in Frankrijk samen met
02JUL UNEPREF, een klein kerkgenootschap
met 48 gemeenten. Samen zetten we
ons in voor landelijk jeugdwerk en gemeentestichting. Bid voor de gemeenteleden van UNEPREF, dat ze volhouden en Gods liefde laten schijnen.

DI Zendingswerker Harriëtte Smit is deze
03JUL zomer betrokken bij drie werkvakanties waarbij Nederlandse jongeren aan
de slag gaan in Frankrijk. Bid dat deze
vakanties tot zegen mogen zijn voor
zowel de Nederlandse jongeren als de
Franse kerk.
WO Mahzad en Mehrad en hun twee kinde04JUL ren wonen sinds twee jaar in Bordeaux.
Ze zijn gevlucht uit Iran. Bid voor dit
jonge stel, voor geduld en vertrouwen
in afwachting van hun verblijfsvergunning. Bid dat de kinderen zich thuis
voelen in Frankrijk.
DO Alex (12) woont in Bordeaux, in een
05JUL caravan, samen met z’n vader en diens
nieuwe vriendin. Zijn echte moeder
heeft hij nooit gekend. Niets in het
leven van Alex is stabiel. Bid dat er voor
Alex een plek vrijkomt in het speciaal
onderwijs en dat zijn verlangen om een
diploma te halen uitkomt.
VR Dit weekend starten de eerste zomer06JUL kampen van de kerk in Frankrijk. Bid
voor de diverse teams, voor liefde, geloof en energie om te investeren in de
kinderen. Bid dat kinderen geraakt mogen worden door Gods liefde voor hen.

gemeenten te stichten. Dat gaat niet
vanzelf. Bid voor openheid in deze regio.
ZO In de gemeentestichtingsprojecten in
08JUL Schwerin en Rostock (Noordoost-Duitsland) langzaam iets van vertrouwen.
Dank God hiervoor. Bid dat hier de komende jaren een geloofsgemeenschap
zal ontstaan.
MA Dank voor de gemeente in Rostock
09JUL (Duitsland) waar zendingswerkers
Gerrit en Jorine bijhoren. De gemeente
is klein en volop in ontwikkeling. Er
komen jonge mensen bij en de gemeente wil graag missionair zijn. Bid om
creativiteit en visie.
DI Dank voor de vele contacten die
10JUL zendingswerker Jorine van Dijk in de
wijk Evershagen in Rostock (Duitsland)
met andere moeders heeft. Bid dat het
vertrouwen verder groeit en dat dit
mag bijdragen aan de vorming van een
gemeenschap in deze wijk.

BIDDEN VOOR DUITSLAND

WO Dank voor het straatcafé: een missio11JUL nair initiatief in Rostock waar zendingswerker Gerrit van Dijk bij betrokken is.
Elke woensdagmorgen kunnen mensen
aanschuiven voor een kop koffie op
straat. Bid dat dit tot zegen mag zijn en
een getuigenis is voor de wijk.

ZA In Noordoost-Duitsland is de kerk zo
07JUL goed als verdwenen. In voormalige
DDR-wijken zijn de economische en sociale problemen groot. Samen met Duitse
kerken probeert de GZB hier nieuwe

DO Bid voor de tieners in de wijk Eversha12JUL gen in Rostock, Duitsland. Veel jongens
met wie zendingswerker Gerrit van Dijk
vorig jaar nog voetbalde, zijn nu ver-

slaafd aan drugs. Bid dat er in Evershagen goed christelijk jeugdwerk mag ontstaan, dat een nieuw perspectief biedt.

voorbeeldland in Afrika zijn. Bid dat de
kerk krachtig aanwezig is en blijft in de
samenleving.

VR Dank met zendingswerkers Gerard en
13JUL Janneke de Wit voor een goede eerste
periode in Schwerin, Duitsland. Bid voor
een goede start voor Lisa en Aron op
hun nieuwe school.

ZA De Anglicaanse kerk van Rwanda wil
21JUL jongeren graag een centrale plek geven.
Dank God voor het feit dat er zoveel
jongeren in Rwanda zijn en dat het
jeugdwerk op veel plekken groeit.

ZA Bid voor de kinderen die in Schwerin
14JUL (Duitsland) naar de ‘Kindertafel’ komen.
Bij dit opvangproject komen kinderen
die te maken hebben met een onveilige
thuissituatie. Bid dat zendingswerkers
Gerard en Janneke de Wit en hun team
hun vertrouwenspersonen mogen zijn.

ZO In de hoofdstad Kigali staat Ceformi,
22JUL een school waar met name kwetsbare
jongeren vakonderwijs ontvangen. Bid
voor wijsheid voor het team, dat zij de
juiste jongeren weet te bereiken.

ZO Dank voor de goede contacten die zen15JUL dingswerkers Gerard en Janneke de Wit
in Duitsland met hun buren hebben. Bid
dat er meer deuren in de buurt mogen
opengaan.
MA In de gemeente van Schwerin (Duits16JUL land) komt elke twee weken een
vrouwengroep bij elkaar. Een van de
vrouwen mag hier van haar man alleen
naar toe als ze op tijd thuiskomt. Op
zondag mag ze van hem niet naar de
kerk komen. Bid voor deze vrouw, dat ze
meer vrijheid krijgt.

BIDDEN VOOR REIZEN
DI Op dit moment reist een groep jongeren
17JUL met GZB-Experience door Peru. Dank
voor de mogelijkheden om christenen
uit andere culturen te ontmoeten en
van elkaar te leren.
WO De kleine gemeente van Le Mas d’Azil in
18JUL Frankrijk bereidt zich voor op de komst
van een groep jongeren uit Nederland.
Bid dat deze reis de gemeente mag bemoedigen, dat hebben zij hard nodig.
DO Bid voor mooie en bemoedigende ont19JUL moetingen tussen Nederlandse vakantiegangers en lokale gemeenteleden. Zij
ontvangen op zondag graag bezoekers
tijdens hun kerkdiensten.

BIDDEN VOOR RWANDA
VR Rwanda is een land dat zich in snel
20JUL tempo ontwikkelt. De regering wil een

WO Al heel wat jaren ondersteunt de GZB
01AUG een programma van de kerk in Zimbabwe
dat gemeenteleden toerust met basiskennis over het christelijk geloof, met
speciale aandacht voor diaconaat. Bid
dat dit ervoor zorgt dat mensen op hun
beurt anderen vertellen over het geloof.

MA Bid voor zendingswerkers Martin en
23JUL Marleen ’t Hart in Rwanda, dat ze
bruggenbouwers mogen zijn. Dank voor
de vele mooie contacten en voor gebed,
meeleven en steun uit Nederland. Bid
dat zij tot zegen mogen zijn voor zowel
Rwanda als Nederland.

DO Eén op de vijf Zimbabwaanse kinderen
02AUG is ‘aidswees’. Ook dit jaar zullen duizenden kinderen één van hun ouders verliezen door aids. Bid voor deze kinderen
en voor Samuel Mhungu, die mensen
voorlichting geeft over aids.

DI Zendingswerkers Marleen en Martin ’t
24JUL Hart in Rwanda werken allebei voor jongeren. Martin via ICT voor predikanten
en scholen en Marleen via onderwijs en
muziek. Bid dat deze jongeren geraakt
worden door het Evangelie.

VR De GZB draagt bij aan de ondersteuning
03AUG van artsen en patiënten van twee ziekenhuizen in Zimbabwe. Het politieke
en economische klimaat in Zimbabwe is
niet stabiel. Bid dat dit zal verbeteren
en dat het Evangelie op lokaal en nationaal niveau het verschil zal maken.

WO In maart werden meer dan duizend
25JUL kerken in Rwanda door de overheid
gesloten omdat de gebouwen niet aan
de regels voldoen. Er wordt met man
en macht gewerkt om alles op orde te
krijgen. Bid voor de predikanten en
gemeenteleden.

ZA Dokter Zulu uit Masvingo is één van de
04AUG weinige chirurgen in Zimbabwe. Hij
vertelt dat hij dit werk kan doen omdat
mensen voor hem bidden. Bid voor dokter
Zulu, die zelfs in de vakantie doorwerkt,
en voor meer medisch specialisten.

DO Elisabeth, een meisje uit Rwanda, komt
26JUL graag naar de zondagsschool, maar kan
vaak niet vanwege het vele werk thuis.
Hierdoor is ze ook regelmatig niet op
school en voor huiswerk is ze te moe.
Bid dat God deze uitzichtloze situatie
verandert.
VR Bid voor zendingswerkers Rik en Caroli27JUL ne Mager, dat zij steeds meer vertrouwd
raken met de taal en cultuur in Rwanda.
Het is fijn om een groep vrienden te
hebben die helpen als het nodig is.
ZA Bid voor de leraren en studenten van
28JUL de Cyangugu Theologische School in
Rwanda, waar zendingswerkers Rik en
Caroline Mager bij betrokken zijn. Bid
dat de studenten goede leiders van een
gemeente worden.

AFRIKA

BIDDEN VOOR ZIMBABWE
DI De GZB ondersteunt het Murray Theo31JUL logical College in Zimbabwe. Hier wordt
een nieuw en landelijk erkend onderwijsprogramma ontwikkelt. Bid dat dit
mag bijdragen aan de opbouw van de
lokale en landelijke kerk.

ZO Bid voor het ‘Mother’s Union’ dat zen29JUL dingswerker Caroline Mager helpt ontwikkelen. Dit restaurant- en naaiproject
is een voorbeeld voor nieuwe projecten
voor vrouwen en meisjes.
MA De GZB denkt samen met de Rwandese
30JUL partnerorganisaties na over meer samenwerking. Bid dat deze plannen gezegend
worden en er in dit land meer mensen
worden bereikt met het Evangelie.

ZO In Zimbabwe komt veel geweld tegen
05AUG vrouwen voor. In samenwerking met
de GZB heeft de kerk een programma
opgestart om dit te verminderen. Bid
voor zegen op dit programma.
MA Onlangs zijn zendingswerkers Aalt en
06AUG Anneke Visser in Zimbabwe voor de
tiende keer opa en oma geworden. Zij
ervaren dat als een zegen. Tegelijk voelt
het soms zwaar om zo ver bij kinderen
en kleinkinderen vandaan te zijn. Bid
dat God hen allen beschermt.
DI Dank voor de groei van de kerk in heel
07AUG Afrika! Bid voor voldoende kerkelijke leiders en voor verdieping van het geloof
van de gemeenteleden.

BIDDEN VOOR NAMIBIË
WO De theologische opleiding NETS in
08AUG Namibië probeert zoveel mogelijk christenen toe te rusten, ook op afgelegen
gebieden en in de gevangenis. Bid dat
dit vrucht mag dragen.
DO Het Trauma Healing Network in Namibië
09AUG helpt mensen die kampen met onverwerkte trauma’s. Bid dat mensen deze
organisatie weten te vinden en zo vrij
komen van hun trauma.
VR Zendingswerkers Daan en Judith van der
10AUG Kraan zijn bezig aan het derde jaar van

hun uitzending in Namibië. Dank dat
het goed gaat met hen en hun werk.
ZA Zendingswerker Daan van der Kraan
11AUG geeft les op het seminarie NETS in Namibië. Hier zijn de afgelopen maanden
enkele nieuwe collega’s bij gekomen.
Dank voor hun komst en bid dat zij snel
hun draai mogen vinden.
ZO Uaundja is eerder dit jaar afgestudeerd
12AUG aan het seminarie NETS in Namibië.
Hij volgt nu een verdere training voor
leiderschap en pastoraat in Zambia.
Dank voor de passie die Uaundja heeft
om mensen bij Jezus te brengen.
MA Het Trauma Healing Network in Nami13AUG bië, dat mensen helpt om van hun trauma af te komen, probeert een netwerk
van kleine groepen door het hele land te
vormen. Bid voor mensen die zo’n groep
willen leiden.
DI Het zijn vooral vrouwen die door het
14AUG Trauma Healing Netwerk in Namibië
geholpen willen worden. Bid dat er ook
mannen naar de training zullen komen.
Bid voor zendingswerker Judith van der
Kraan die als psycholoog bij dit project
betrokken is.
WO Namibië heeft veel ouderen die zorgen
15AUG voor hun kleinkinderen die hun ouders
aan aids verloren hebben. Vaak zijn ze
eigenlijk te arm om voor deze kinderen
te kunnen zorgen. Dank dat er een organisatie is die hen helpt met maaltijden.
DO Opa’s en oma’s die in Namibië noodge16AUG dwongen voor hun kleinkinderen moeten
zorgen, worden niet alleen financieel geholpen, maar krijgen ook een luisterend
oor. Bid voor de grootouders en voor de
vrijwilligers die voor hen klaarstaan.

ZA Een aantal Iraakse vluchtelinggezin18AUG nen keert terug naar huis. Helaas is de
situatie in hun land nog uiterst onveilig.
Gezinnen komen in bombardementen
en ander geweld terecht. Bid voor veiligheid en bescherming.
ZO Dank voor de soepele start die zendings19AUG werker Heleen van den Berg in Libanon
had. Bid dat ze mooie vriendschappen
mag ontwikkelen met lokale mensen en
hen tot Jezus mag leiden.
MA Dank voor het Philemon Project in Liba20AUG non waar vluchtelingkinderen worden
opgevangen en over Jezus’ onvoorwaardelijke liefde horen. Bid voor de
kinderen en hun ouders.
DI Bid voor de leerkrachten van het
21AUG Philemon Project in Libanon. Sommigen
hebben wel een christelijke achtergrond,
maar nog geen persoonlijke relatie met
Jezus. Bid dat zendingswerker Heleen
van den Berg een licht voor hen mag zijn.
WO Bid voor bescherming voor de kinderen
22AUG uit het Philemon Project in Libanon. Er
is zoveel onveiligheid in hun leven: te
kleine en armoedige huisvesting, huiselijk geweld, traumatische ervaringen of
relatieproblemen van ouders.

BIDDEN VOOR TURKIJE

DO De organisatie Kardelen in Turkije zet
23AUG zich in voor vluchtelinggezinnen met
een kind met een beperking. Een grote
nood voor veel ouders is het vinden van
goed en eerlijk werk. Kardelen probeert
hen hierbij te helpen.
VR Bid voor de kerk in Turkije, een van
24AUG de kleinste christelijke kerken in het
Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid.
Bid dat zij desondanks van betekenis is
voor haar omgeving.

BIDDEN VOOR ALGERIJE

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR SYRIË-LIBANON-IRAN
VR Deze zomer worden er vanuit de kerk in
17AUG Libanon en Syrië verschillende vakantiebijbelclubs georganiseerd. Hieraan doen
ook kinderen met een niet-christelijke
achtergrond mee. Bid voor een mooie
tijd waarin de kinderen mogen groeien
in het geloof.

ZA De kerk in Algerije groeit. Eén van de
25AUG uitdagingen is de grote behoefte aan
geschoolde leiders. De GZB ondersteunt
Algerijnse studenten bij hun theologische opleiding. Bid voor wijsheid en de
leiding van de Heilige Geest voor deze
toekomstige leiders.
ZO Er is grote behoefte aan Bijbelse toerus26AUG ting voor christenen in Algerije. De GZB
steunt de ontwikkeling van een project
dat Bijbels onderwijs bij mensen in de
steden en dorpen brengt. Bid om zegen
op dit project.

AZIË

BIDDEN VOOR THAILAND
MA In Isaan, in het noordoosten van
27AUG Thailand, wonen 21 miljoen mensen
van wie de meesten nog nooit van God
hebben gehoord. De GZB wil hier graag
gemeenten stichten. Bid voor het kerkplantingswerk in deze regio.
DI Op het platteland in Isaan zijn veel men28AUG sen analfabeet. De GZB steunt een
project waarbij zij met audiospelers
naar Bijbelse verhalen en muziek
kunnen luisteren. Bid dat mensen zo tot
geloof mogen komen.
WO Zendingswerkers Sijmen en Annelies
29AUG den Hartog leiden een internationaal
team van gemeentestichters in Isaan.
Dank voor dit team en bid voor wijsheid
in hun werk.
DO Bid voor de jonge gemeenten in Isaan.
30AUG Ze zijn klein en hebben vaak het gevoel
er alleen voor te staan. Bid voor bemoediging, God heeft beloofd zijn kerk te
bouwen!
VR Niam uit Thailand is zoals veel gemeen31AUG teleden de enige gelovige in haar gezin.
Bid voor haar man en dochter. Bid voor
geduld, liefde en wijsheid voor alle christenen bij het delen van het Evangelie
met de mensen om hen heen.
ZA Zendingswerkers Sijmen en Annelies
01SEP den Hartog in Thailand organiseren
in verschillende dorpen bijbelstudies.
Naang is in haar dorp de enige christen.
Bid dat ook in dit dorp een bijbelstudiegroep kan starten.
ZO In 2019 komen zendingswerkers
02SEP Reinout en Arenda van Heiningen uit
Thailand definitief terug naar Nederland. Bid voor een goede afronding van
het werk en een goede voorbereiding op
de terugkeer.
MA Bid voor de verspreiding van het
03SEP Evangelie via internet in Thailand. Dit
geeft enorme mogelijkheden, maar ook
uitdagingen. Bid dat de Thaise kerk hier
ook visie voor zal krijgen.
DI Bid voor de kerk in Yang Sisurat in Thai04SEP land. Bid om eenheid in de gemeente,

visie voor de toekomst en meer mensen
die in de omgeving tot geloof zullen
komen, bijvoorbeeld door evangelisatie.
WO Bid voor Thailand, waar meer dan 66
05SEP miljoen mensen zonder God leven. Bid
voor meer zendingswerkers.
DO In januari worden Thomas en Cobi Roest
06SEP als zendingswerkers uitgezonden naar
Thailand. Bid voor hen, als zij de laatste
voorbereidingen treffen en afscheid
moeten nemen.

medische én pastorale zorg. Daarnaast
leren patiënten hun leven weer op te
pakken met de nodige hulpmiddelen,
training en begeleiding. Bid voor het
mooie werk in deze centra.
ZA Vandaag is het ‘zondag’ in Nepal en
15SEP gaan christenen naar de kerk. Het gaat
er levendig aan toe, er wordt veel gezongen en gebeden. Bid voor zegenrijke
kerkdiensten.

ZO Sinds een aantal jaren geeft de ‘Foun09SEP tain ministry’ in Isaan zorg en begeleiding aan tieners die zwanger of seksueel
misbruikt zijn. Bid voor deze tieners
en voor de medewerkers van ‘Fountain
ministry’.

BIDDEN VOOR NEPAL
MA Nepal is een prachtig en kleurrijk
10SEP land, maar het worstelt ook met grote
problemen als armoede, werkloosheid
en een instabiele regering. Bid om goede
leiders en beter perspectief voor de
Nepalezen.
DI De kerk in Nepal blijft groeien! Dank
11SEP God voor de wonderen die Hij hier
doet en bid voor jonggelovigen, dat
ze vol mogen zijn en blijven van Jezus
Christus.
WO Met de groei van het aantal christenen,
12SEP groeit ook de behoefte Bijbelse toerusting. Dank en bid voor alle bijbelcursussen die de organisatie ITEEN
organiseert voor ruim 8300 christenen
en voor de organisatie TEACH die zondagsschoolleiders traint en materialen
ontwikkelt.
DO Bid om een helpende hand en liefde
13SEP voor mensen uit Nepal die zijn getroffen
door ziekte of handicap. Dit heeft daar
grote impact, omdat ze behalve met
lichamelijke beperkingen vaak te maken
krijgen met discriminatie en uitsluiting.
VR In de christelijke lepracentra in Pokhara
14SEP en Surkhet (Nepal) krijgen patiënten

ZO Bid dat er mooie ontmoetingen zullen
23SEP zijn tussen de vrouwen van de GZB-vrouwenreis die op dit moment in Albanië
is en de Albanese vrouwen. Bid dat zij
elkaar over en weer mogen bemoedigen.
MA De afgelopen weken is er een nieuwe
24SEP groep zendingswerkers gestart met het
opleidingstraject ter voorbereiding op
hun uitzending. Dank dat er opnieuw
mensen zijn die uitgezonden willen
worden. Bid voor een zegen over deze
periode van voorbereiding.

VR Thomas en Cobi Roest, die begin
07SEP volgend jaar naar Thailand worden
uitgezonden, gaan zich vooral richten
op studentenwerk. Bid dat de Geest
voorbereidend werk zal doen op de plek
waar zij gaan werken.
ZA De afgelopen twee jaar hebben Thomas
08SEP en Cobi Roest op een Engelse bijbelschool gestudeerd, als voorbereiding
op hun uitzending naar Thailand. Bid
voor de medewerkers van deze school,
die hun kennis en ervaring delen met
studenten van over de hele wereld.

BID MEE
ZA Maar liefst dertig vrouwen zijn gisteren
22SEP met een GZB-vrouwenreis naar Albanië
vertrokken. Bid voor een goede en
veilige reis.

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR NICARAGUA

DI Bid voor de thuisfrontcommissies van
25SEP de nieuwe groep GZB-zendingswerkers.
Zij ondersteunen de uitzendingen met
gebed, praktische en financiële steun.
Dank voor de betrokkenheid en inzet
van deze vrijwilligers. Bid om energie
en vreugde bij het werk dat achter de
schermen wordt verzet.

ZO Bid voor vermindering van armoede in
16SEP Nicaragua, het armste land in Latijns-Amerika na Haïti. In de achterstandswijken van de grote steden zijn
veel mensen werkeloos en is er veel
problematiek rond verslaving, jeugdbendes en geweld.

WO Het USEL is een universiteit in Lima die
26SEP een theologische opleiding aanbiedt.
Bid voor de theologiestudenten, dat zij
toegerust en geestelijk gevoed mogen
worden om de kerk in Peru te dienen.

MA Bid voor de kinderen in Nicaragua die
17SEP meedoen in huiswerkprojecten, waar
ze ook bijbelonderwijs krijgen. Op de
publieke scholen zitten ze vaak met
vijftig tot zestig kinderen in één klas en
veel kinderen leren onvoldoende.

DO De GZB bekijkt de mogelijkheid om de
27SEP theologische opleiding van de USEL-universiteit in Lima een programma aan te
bieden dat kerken helpt om nascholing
te geven aan predikanten die vaak op
eenzame plekken in Peru predikant zijn.

DI Dank voor de snelle integratie van zen18SEP dingswerkers John en Marjan Lindhout
in Nicaragua. Ook dochter Sophie heeft
het goed naar haar zin op de middelbare
school in Managua.

VR Bid voor alle predikanten in Peru. Naast
28SEP het vele werk dat op hen afkomt, hebben
zij tijd en rust nodig om zelf ook geestelijk opgebouwd en gevoed te worden.

WO Bid voor de kerkenraden van de
19SEP gemeenten van de Iglesia Reformda in
Nicaragua, een kerk die vaak midden
in gemarginaliseerde wijken werkt, in
woord en daad.
DO Dank voor de inzet van de diverse stich20SEP tingen in Nederland die met mensen en
middelen de projecten van de Iglesia
Reformada in Nicaragua ondersteunen. Zo kunnen bijvoorbeeld meer dan
tweehonderd kinderen bijles krijgen in
een omgeving waar er tijd en aandacht
voor hen is.
VR Bid om zegen op het evangelisatiewerk
21SEP van de kerken in Nicaragua, zodat meer
mensen gaan zien dat er buiten Jezus
geen verlossing is.

BIDDEN VOOR PERU

ZA Bid voor predikant Noe, zijn vrouw Elsa
29SEP en hun kinderen uit Peru. Zij werken
in de sloppenwijk Villa Maria in Lima.
Bid om volharding in het delen van het
Evangelie.
ZO Bid voor Yoni en Flor, zij komen nu al
30SEP bijna vijf jaar naar de kerk in de sloppenwijk Villa Maria in Lima (Peru). Yoni
en Flor zijn geraakt door het Evangelie
en willen leven voor God. Tegelijkertijd
vinden ze het soms lastig om te breken
met dingen uit het verleden. Bid dat ze
de juiste beslissingen mogen nemen.
* 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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