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AFRIKA

BIDDEN VOOR KENIA

zoeken aan het noorden. Hij is een erg
gedreven man, doet veel voor de gemeenten, maar kan met moeite zijn gezin
onderhouden.

MA In Noord-Kenia leven mensen continu
01OKT met de dreiging dat oogsten en vee verloren gaan. Bid dat oogsten lukken, zodat
er voor iedereen voldoende voedsel is.

BIDDEN VOOR MOZAMBIQUE

DI De Hervormde Kerk van Oost-Afrika on02OKT dersteunt kwetsbare gemeenschappen
in Noord-Kenia met voedsel en zaden,
maar ook door ze beter voor te bereiden
op tijden van droogte. Bid voor deze kerk
en de hulp die ze biedt.

ZO Bid voor Hervormde Kerk van Mozam07OKT bique die vandaag op allerlei plekken
samenkomt. Bid voor de predikanten die
vaak meer dan één gemeente dienen. Bid
dat meer jongeren zich geroepen voelen
en zich aanmelden voor de theologische
opleiding van de kerk.

WO Dick en Hilda Malaba helpen mensen in
03OKT Noord-Kenia met allerlei projecten waarmee ze in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Ze zijn veel op reis. De
wegen zijn niet altijd even goed en veilig.
Bid om bescherming.
DO De trainingen die Hilda en Dick geven om
04OKT de bevolking van Noord-Kenia minder
afhankelijk te maken van hulp van
buitenaf worden positief ontvangen. Bid
dat meer mensen initiatieven ontwikkelen om een eigen inkomen te verwerven.
VR Tijdens de trainingen en werkbezoeken
05OKT van Dick en Hilda wordt benadrukt dat
armoede veel meer is dan het ontbreken van geld. Bid dat mensen elkaar
helpen om geestelijk te groeien, om de
leefgemeenschap te versterken en om
praktisch voor elkaar klaar te staan.
ZA Bid voor de evangelist die Dick en Hilda
06OKT elke keer ontmoeten op hun werkbe-

MA In Mozambique zijn er te weinig predikan08OKT ten, waardoor er veel van ouderlingen en
andere leidinggevende wordt verwacht.
Bid dat het toerustingsprogramma van de
kerk hen help bij hun taak in de gemeente.
DI Dank voor het gezondheidsprogramma
09OKT van de kerk in Mozambique. Mensen die
ernstig ziek zijn, worden thuis bezocht en
bemoedigd. Bid voor de ruim 200 vrijwilligers die hieraan meewerken, om Gods
zegen op hun werk.
WO Espanor, partnerorganisatie van de GZB
10OKT in Mozambique, biedt een theologische
opleiding in deeltijd aan. Bid voor de
twaalf studenten. Voor sommigen is het
zwaar om naast hun werk te studeren. Bid
dat ze het vol mogen houden.

BIDDEN VOOR NAMIBIË
DO Namibië is een veelkleurig land met
11OKT enorme contrasten tussen arm en rijk,
maar ook tussen verschillende culturele

groepen. Bid om eenheid in Namibië en
gerechtigheid voor bevolkingsgroepen in
de marge.
VR Op de theologische opleiding NETS
12OKT komen docenten en studenten vanuit
heel verschillende achtergronden samen.
Bid om zegen voor NETS in haar taak om
mensen toe te rusten om in eenheid de
kerk in Namibië te dienen.
ZA Afgelopen zomer werden ds. Joram en
13OKT Daniëlle Oudshoorn uitgezonden naar Namibië. Bid dat zij samen met hun kinderen
Miriam (8), Tirza (6), Joëlle (4) en Elise (1)
tot zegen mogen zijn en mogen leren van
dit stukje van de wereldkerk.
ZO Op deze zondag komen ook in Namibië
14OKT christenen in verschillende kerken samen
tot eer van God. Bid voor Namibië en voor
Nederland, dat wij over kerkmuren heen
één zullen zijn in Christus en getuigen van
Zijn liefde.

BIDDEN VOOR ZUID-SOEDAN
MA Door de jarenlange burgeroorlog in
15OKT Zuid-Soedan zijn zo’n 4 miljoen mensen
hun land ontvlucht. Ook het werk dat de
GZB steunt, is verplaatst naar vluchtelingenkampen in Oeganda. Bid om vrede, dat
haat en verdeeldheid mogen ophouden en
het Evangelie mag klinken.
DI Bid voor het werk van de Anglicaanse
16OKT Kerk, partner van de GZB, in de vluchtelingenkampen. Bid voor de theologische
school, de onderwijsprojecten, het jeugd-

werk en de training voor het opzetten van
groentetuinen.
WO Ds. Peter en Jeannette de Groot wonen
17OKT sinds juni in het noorden van Oeganda,
waar ze werken voor de kerk van Zuid-Soedan. Bid dat ze zich steeds meer thuis
gaan voelen in de gemeenschap.
DO Peter de Groot geeft les aan toekom18OKT stige predikanten. Door het geweld in
Zuid-Soedan is het college vorig jaar naar
Noord-Oeganda verhuisd. Dank dat er dit
semester weer meer studenten zijn. Bid
voor de studenten, dat hun tijd aan de
opleiding tot zegen zal zijn.

ZA Dr. Katho geeft leiding aan de partner27OKT kerk van de GZB in Oost-Congo. Hij heeft
een uitgesproken mening en sprak recent
met lokale organisaties over het uitbannen
van corruptie. Bid dat hij en andere kerkleiders opstaan in de strijd tegen onrecht.
ZO Rachel is een meisje van 4 jaar dat opge28OKT nomen werd vanwege ernstige tuberculose. Deze ziekte komt veel voor bij
kinderen in Oost-Congo. Bid voor tijdige
diagnose en behandeling en Gods licht in
het leven van deze kinderen.

ZO De Raad van Kerken in Zuid-Soedan spreekt
21OKT zich heel duidelijk uit voor vrede en houdt
de politieke leiders de spiegel van het
Evangelie voor. Dank voor de heldere stem
van de kerk en bid dat politieke leiders
zich bekeren. Bid dat meer van Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in Zuid-Soedan.
MA Dank dat de Anglicaanse Kerk van
22OKT Kajo-Keji zich inzet voor kinderen en jongeren in de vluchtelingenkampen. Bid dat
de nieuwe generatie aangeraakt wordt
door de liefde van God en dat zij visie
krijgen voor een beter Zuid-Soedan.

BIDDEN VOOR CONGO
DI In het noordoosten van Congo, waar de
23OKT GZB werkt, is het regelmatig onrustig.
Bid dat de verkiezingen eind dit jaar goed
verlopen. Bid om vrede voor de regio en
voor heel Congo.
WO De GZB ontwikkelt samen met de kerk in
24OKT Congo een programma voor de komende
vier jaar. Bid dat we met het programma de kerk kunnen versterken in haar
missionaire taak en het omzien naar de
kwetsbaren in de samenleving.
DO Mark en Corine Godeschalk en hun kinde25OKT ren zijn dit jaar van Rwanda naar Congo
verhuisd. Over ongeveer een half jaar zullen ze weer verhuizen om te werken in een
ander ziekenhuis in Congo. Bid voor rust
in hun gezin in deze stressvolle periode.
VR Mark en Corine werken in het ziekenhuis
26OKT van Nyankunde. Hier bereiden ze zich
voor op het gaan werken in een meer
afgelegen ziekenhuis. Bid dat zij door het
medische werk heen de liefde van God
zullen laten zien.

DI Kennis van het jodendom helpt ons de Bij06NOV bel beter te verstaan. Bid voor het werk
van Albert Groothedde, Israëlconsulent.
Bid om goede, leerzame ontmoetingen
waarbij de Schrift (opnieuw) opengaat;
ontmoetingen ook die wederzijds tot
zegen mogen zijn.
WO Vrede tussen Joden en Palestijnen lijkt
07NOV ver weg. Veel mensen dragen verdriet met
zich mee om vrienden of familieleden die
bij oorlog en geweld zijn omgekomen. Bid
of God Zelf wil helen en vrede wil schenken.

VR Ds. Francis Tongu is onlangs getrouwd en
19OKT tot predikant bevestigd. Dank daarvoor. Hij
combineert het decaanschap aan de theologische opleiding met een vervolgstudie.
Er komt veel op hem af. Bid voor hem.
ZA Ds. James Lule is de directeur van de theo20OKT logische opleiding waar GZB’er Peter de
Groot docent is. Ondanks grote uitdagingen houdt hij moed en is vol plannen voor
de toekomst. Bid voor hem om wijsheid om
het college te leiden in deze moeilijke tijd.

MA Het Bijbelgenootschap in Israël heeft de
05NOV afgelopen tijd gewerkt aan een Hebreeuwse Kinderbijbel, die gratis beschikbaar
komt voor gezinnen met jonge kinderen.
Bid dat deze kinderbijbel tot zegen zal zijn.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR NOORD-AFRIKA
MA In veel landen in Noord-Afrika is zending
29OKT verboden. Bid dat de christenen in deze landen openingen vinden om met hun buren,
vrienden en familie het Evangelie te delen.
DI Bid voor een organisatie* waar de GZB
30OKT mee samenwerkt en die veel werkt onder
mensen die het niet makkelijk hebben,
zoals gehandicapten en alleenstaande
moeders. Bid dat het werk van deze organisatie uiteindelijk zal bijdragen aan de
verdere uitbreiding van het Koninkrijk.
WO In Noord-Afrika zijn veel problemen, waar31OKT door mensen naar Europa proberen te
komen. Bid voor de mensen in deze regio
die klem zitten in moeilijke omstandigheden, bid dat ze de vrede die in Christus is
zullen leren kennen.

DO De geschiedenis laat zien dat wij christe08NOV nen bepaald niet lijken op onze Meester.
Vraag om vergeving over al het onrecht
dat wij Joden in Jezus’ Naam hebben
aangedaan en bid of God ons wil vormen
tot liefdevolle getuigen van Hem.
VR Het leven in Israël is dynamisch en inten09NOV sief. Bid dat Albert en Martha Groothedde,
en vooral ook hun de kinderen, zich goed
kunnen voegen in het lokale levensritme en daarbij Gods nabijheid en kracht
steeds weer ervaren.
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DO Dieke* is door de GZB uitgezonden naar
01NOV Noord-Afrika. Bid dat de taalstudie Arabisch het gewenste resultaat zal hebben
en zal leiden tot mooie ontmoetingen.
Bid dat Dieke haar draai zal vinden in het
land en de cultuur.
VR Dank voor het lokale moslimgezin dat
02NOV Dieke* hartelijk heeft ontvangen om
tijdelijk bij hen te wonen. Bid voor goede
gesprekken en voor wijsheid voor Dieke.
ZA Bid voor mensen in Noord-Afrika die Jezus
03NOV hebben leren kennen en Hem belijden,
maar daardoor verstoten zijn door hun
familie en hun baan hebben verloren.

BIDDEN VOOR ISRAËL
ZO Bid voor de Messiaanse gemeenten die van04NOV daag samenkomen, dat hun getuigenis
gehoord en gezien mag worden in Israël.

EUROPA

BIDDEN VOOR ROEMENIË
ZA Roemenië is een land van uitersten in
10NOV samenleving en cultuur. Wilt u bidden om
wijsheid voor hen die verantwoordelijkheid
dragen en om vrede voor het gehele volk?
ZO Ds. Cornelis en Riekske van den Berg zijn
11NOV betrokken bij hulpverlening en evangeli-

satie in alle gevangenissen van Roemenië.
Bid om zegen op hun werk.

Tabitha Schurink de Hongaarse taal goed
beheersen. Dat is niet eenvoudig. Bid dat
de taalstudie voorspoedig mag verlopen.

MA Cornelis en Riekske reizen regelmatig
12NOV met hun thuiswonende kinderen langs
tientallen gevangenissen in Roemenië.
Het geeft veel vreugde en verwondering,
maar de reizen zijn soms ook afmattend.
Bid om voldoende energie en genade om
het vol te houden.

DO Bid voor de activiteiten vanuit het
22NOV Bijbelhuis in een multiculturele wijk in
Antwerpen. Dank voor de goede gesprekken over het geloof met kinderen, tieners
en vrouwen.

DI Het is verbazend hoeveel opening het
13NOV departement van justitie in Boekarest
geeft om de gevangenissen in Roemenië te
bezoeken. Bid dat de openingen blijven en
dat het werk van de familie Van den Berg
gezegend wordt.

VR Het Bijbelhuis staat voor de uitdaging in
23NOV de komende jaren financieel zelfstandig
te worden. Bid voor het team dat hier druk
mee is. Bid voor de werkers in het Bijbelhuis om de leiding van Gods Geest bij het
organiseren en leiden van alle activiteiten.

WO Willeke van den Berg, dochter van Cornelis
14NOV en Riekske, verbleef zes maanden in
Roemenië. Na drie jaren vertrok hun vaste
vertaler, maar de Heere voorzag via een
contact van Willeke in een nieuw persoon.
Zij is oprecht christen. Dank de Heere voor
deze bijzondere leiding.
DO In één van de gevangenissen was een man
15NOV die afstandelijk deed. Wel vroeg hij aan
Grace (dochter van Cornelis en Riekske
van den Berg) hoeveel zij van Jezus houdt.
Haar antwoord, vol liefde, brak hem.
Onder tranen nam hij een Bijbel aan. Dank
de Heere dat Hij doorgaat!

BIDDEN VOOR SLOWAKIJE

VR De meeste gemeenteleden van de
16NOV Hongaarse Hervormde Kerk in Slowakije,
een nieuwe partner van de GZB, vormen
een minderheid in de maatschappij. Dat
brengt uitdagingen met zich mee, maar de
kerk wil graag ook meer zichtbaar zijn. Bid
voor moed om het Evangelie te delen.
ZA Zsuzska Tóth heeft hart voor de vele Roma
17NOV (zigeuners) in Slowakije, een groep mensen
die vaak in grote armoede leeft en buitengesloten wordt. Bid dat de Roma door de
activiteiten die Zsuzska samen met de kerk
organiseert Gods liefde zullen ervaren.

BIDDEN VOOR BELGIË

BIDDEN VOOR ALBANIË

ZA Bid voor Maarten en Gerdien Blom en hun
24NOV kinderen Tijmen, Yaél, Gideon en Julian
en de verdere familie. Zij gaan door een
zeer moeilijke periode in hun leven; op
8 augustus overleed op 6-jarige leeftijd
het dochtertje van Maarten en Gerdien:
Miriam. Bid om Gods nabijheid.
ZO Elk jaar wordt er in Albanië in de zomer
25NOV een vakantiebijbelweek georganiseerd.
Dank voor de ruim 150 kinderen die hier
aan hebben meegedaan. Zij komen voornamelijk uit moslimgezinnen. Bid dat zij
Jezus mogen leren kennen.

BIDDEN VOOR EUROPA
MA Bid voor de activiteiten onder internatio26NOV nale studenten in Nederland. Bid dat zij
in ons land mogen kennismaken met het
christelijke geloof en bovenal met God zelf.
DI De organisatie GlobalRize zet zich in voor
27NOV evangelisatie via internet. Dagelijks worden zo’n 1 miljoen mensen via Facebook
bereikt met een Bijbeltekst. Wekelijks
worden er mensen naar een lokale kerk
doorverwezen. Bid voor voldoende vrijwilligers.

ZO Voor gemeenteleden en kerkleiders van
18NOV de Hongaarse Hervormde Kerk is het niet
vanzelfsprekend om naar de Roma-bevolking om te zien. Bid dat er meer oog komt
voor de Roma en dat zij in de gemeente
worden opgenomen.
MA De Roma-bevolking is van nature erg in
19NOV zichzelf gekeerd en zoekt maar weinig contact met de overige bevolking. We bidden
of zij zich mogen openstellen voor Gods
rijke Evangelie, zodat zij écht veranderd
mogen worden.
DI De familie Schurink is in juli naar Slowa20NOV kije uitgezonden. Hun oudste zoon Jelmer
woont in Nederland. Bid dat hij Gods
nabijheid mag ervaren, zeker nu de overige
gezinsleden op grote afstand zijn.
WO Om hun werk in Slowakije goed te kunnen
21NOV doen, is het belangrijk dat Danny en

DO Zendingswerkers kunnen niet zonder een
29NOV betrokken achterban. Bid dat gemeenten
meer oog krijgen voor het zendingswerk.
VR Bid voor de kerken op Cuba. Kerkplanting
30NOV staat bij de kerken op Cuba hoog in het
vaandel, terwijl er meestal maar weinig
(financiële) middelen zijn om daar handen
en voeten aan te geven. Bid dat het
verlangen om het Evangelie te verspreiden er door alle omstandigheden heen zal
blijven.
ZA Bid voor de ‘pastores’ (dominees) en hun
01DEC gezinnen op Cuba. Veel pastores hebben
het erg druk en hebben niet de mogelijk
om er af en toe even tussenuit te gaan om
lichamelijk en geestelijk weer tot kracht
te kunnen komen. Bid dat zij daarvoor de
gelegenheid krijgen, zodat zij niet alleen
hoeven te geven, maar ook ontvangen.

BIDDEN VOOR COSTA RICA
ZO Vandaag komen ook in Costa Rica christe02DEC nen bij elkaar in de verschillende kerken.
Bid dat het Evangelie ook buiten de kerkmuren gehoord mag worden en dat de
kerk in Costa Rica mag uitreiken naar de
naaste.
MA Bid dat de GZB met de lokale partner in
03DEC Costa Rica en de familie Geluk, zendingswerkers ter plekke, samen mogen werken
aan een programma voor de komende
jaren dat tot zegen zal zijn voor de christenen in Costa Rica.
DI In april 2018 zijn er protesten ontstaan in
04DEC Nicaragua, waar de overheid met veel geweld op heeft gereageerd. Veel Nicaraguanen zijn gevlucht naar Costa Rica. Bid dat
deze mensen daar goed worden opgevangen en bid om vrede voor Nicaragua.
WO Thomas, Juan, Marcos en Martha, de
05DEC kinderen van zendingswerkers Kees en
Claudia Geluk, zijn de afgelopen maanden
voor het eerst in Costa Rica naar school
gegaan. Het is nu vakantietijd en vanaf
begin 2019 start het nieuwe schooljaar
weer. We vragen uw gebed voor hen.
DO Vandaag bidden we voor theologiestuden06DEC ten in Costa Rica die hun studie vaak
combineren met een baan en een gezin.
Het vraagt veel discipline en doorzettingsvermogen om de studie vol te houden.

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR CUBA
WO Voor een zendingswerker is kennis van
28NOV taal en cultuur van groot belang. Bid
om fijngevoeligheid, zodat er bruggen
geslagen worden en er ontmoetingen
plaatsvinden van hart tot hart.

VR In Costa Rica wisselen mensen regel07DEC matig van kerk, wellicht op zoek naar
ervaringen die de vorige kerk niet gaf. Bid
voor trouw, onderlinge liefde en respect,
waardoor mensen zich ook op de langere
termijn met elkaar verbonden weten.

BIDDEN VOOR NICARAGUA
ZA Vandaag viert men in Nicaragua de Onbe08DEC vlekte Ontvangenis van Maria. We weten
dat er maar Eén zonder zonde is geweest:
Jezus Christus, de Messias. Bid dat vanuit
de protestantse kerken het Evangelie van
de vergeving van zonden mag klinken.

ZO Bid dat het toerustingsprogramma voor
09DEC jong en oud van de Iglesia Reformada het
licht van Gods liefde laat opvlammen.
Juist nu er zoveel pijn en verdriet is door
conflicten in Nicaragua.
MA Laten we bidden voor de vele gebroken
10DEC gezinnen in Nicaragua en de alleenstaande moeders en hun kinderen. Bid dat
zij zich welkom weten in de kerk. Maar
bid dat in de kerk tegelijk ook een ander
geluid mag klinken: woorden van trouw,
vergeving en liefde.
DI De Iglesia Reformada van Nicaragua wil in
11DEC woord en daad aanwezig zijn in de samenleving. Bid dat het getuigenis dat hier van
uitgaat door mensen wordt opgepakt en
dat men de Heere gaat dienen vanwege
Zijn liefde voor hen.

leidinggevenden in de gemeenten. Bid
voor de schrijvers van de cursussen, om de
leiding van Gods Geest.
ZO De familie Vogelaar, zendingswerkers
16DEC van de GZB, woont nu zo’n drie maanden
in Palopo, in de regio Luwu. Bid dat het
gezin zich steeds meer thuis voelt in een
omgeving waar de islam dominant aanwezig is. Bid om bescherming.
MA De meeste mensen in Luwu zijn moslim.
17DEC De christelijke gemeenten in deze regio
zijn kwetsbaar. Bid om moed en nieuw
vuur. Bid om leiders die integer zijn en de
gemeenten met hart en ziel willen dienen.
DI Ds. Laurens Jan en Lourina Vogelaar heb18DEC ben in de afgelopen maanden veel mensen leren kennen. Bid om vertrouwen over
en weer. Laurens Jan zal in de komende
tijd predikanten, ouderlingen en gemeenten toe gaan rusten. Bid om verlangen om
te leren met hoofd, hart en handen.
WO Bid voor alle moslims die de familie Vo19DEC gelaar heeft ontmoet. Bid dat de Heilige
Geest hun harten opent voor het geheim
van God, Die zo groot is dat Hij klein
werd, mens werd om zondige mensen die
het helemaal verprutst hebben te redden.

AZIË

DO Bid voor het gehandicaptenprogramma
20DEC van de Torajakerk.Ruim 500 kinderen en
jongvolwassenen worden begeleid op hun
eigen niveau. Bid voor deze kinderen en
hun ouders.

BIDDEN VOOR INDONESIË
WO De christelijke kerk op Java is een kleine
12DEC kerk te midden van een moslimmeerderheid. Bid om volharding voor de
gemeenteleden en moed om in hun eigen
omgeving over het christelijk geloof te
vertellen. Bid voor de christelijke jeugd
die zich op school vaak eenzaam voelt.
DO Bid voor het gezondheidsprogramma van
13DEC de kerk op Java. Zij zetten zich in voor
de arme bevolking in afgelegen (berg)gebieden door regelmatig met een mobiele
kliniek langs te komen en gezondheidszorg te bieden. Bid voor voldoende artsen
en verpleegkundigen voor dit werk.
VR De protestantse kerk in de regio Luwu
14DEC heeft niet genoeg predikanten. Met
name in de afgelegen dorpen worden
gemeenten door ouderlingen geleid. De
kerk organiseert trainingen om hen meer
Bijbelkennis bij te brengen en hen te leren
preken. Bid voor hen.
ZA De kerk in Luwu is volop in ontwikkeling.
15DEC Momenteel is men druk met het ontwikkelen van toerustingscursussen voor

VR Bid voor voldoende goed opgeleide mede21DEC werkers voor het gehandicaptenprogramma van de Torajakerk in Indonesië. Bid om
toewijding en passie voor de medewerkers
om de kinderen te bereiken en te begeleiden.

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
ZA Bid voor de New Community Church, een
22DEC nieuwe gemeente in hartje Tokio. Zij zetten zich in voor het bereiken van de vele
jonge professionals die hier wonen en
werken. Bid dat velen rond het Kerstfeest
Jezus mogen leren kennen.

DI Bid voor het Kerst-evangelisatiewerk in
25DEC Isaan, Thailand. Kerst is de beste tijd om
de dorpen in te trekken en het Evangelie
te verkondigen. Bid dat veel Thai gaan
geloven in Jezus Christus, de geboren
Verlosser!
WO Hans* werkt in een land in Zuidoost-Azië
26DEC waar zendingswerk verboden is. Bid om
zegen op zijn werk en dat van zijn team.
Dat velen door hun inzet de Heere Jezus
mogen leren kennen.
DO In het land waar Hans* werkt, vinden
27DEC regelmatig natuurrampen plaats. Bid dat
hij samen met zijn team de bevolking tot
zegen mag zijn en praktische hulp mag
bieden.
VR Hans* en zijn team bieden onder andere
28DEC hulp door middel van schone kookoventjes en milieuvriendelijke instrumenten die in hun fabriekje gemaakt worden.
Bid voor de elf werkers die in de afgelopen
jaren God hebben leren kennen. Sommigen hebben een lichamelijk beperking.
ZA In Zuidoost-Azië, in een land waar zen29DEC dingswerk verboden is, wordt praktische
hulp geboden aan christelijke families
die een bedrijfje runnen. Ze worden
onderwezen om hun talenten tot eer van
God te gebruiken. Het resultaat is dat ze
hun eigen kerkjes nu financieel kunnen
helpen. Hem alle eer!
ZO Zuidoost-Azië heeft procentueel gezien
30DEC weinig christenen, maar hun aantal groeit
hard. Elke zondag, dus ook vandaag,
worden er nieuwe kerken geopend. Dank
God daarvoor en bid voor deze jonge
gemeenten.
MA De laatste dag van 2018. Dank God voor al
31DEC het werk dat het afgelopen jaar wereldwijd is gedaan in Zijn Naam. Hij laat niet
varen het werk dat Zijn hand begon.
Laten we met dat gebed 2019 in gaan.

ZO Ruim 70 mensen komen vandaag samen
23DEC in de New Community Church in Tokio.
Bid voor meer ouderlingen en stafwerkers
die dominee Cho kunnen helpen bij het
vele werk in de kerk (pastoraat, kringleiders, kinderwerk). Bid om wijsheid en
kracht voor dominee Cho.
MA Bid voor Isaan, een boeddhistische regio
24DEC in Noordoost-Thailand met 21 miljoen
mensen. Het aantal christenen groeit,
maar is nog heel klein. Bid voor hen, dat
ze vol zijn van Hem en het ook volhóuden.

* 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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