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AFRIKA

BIDDEN VOOR CONGO
DI De GZB werkt sinds een aantal jaren
01OKT in Oost-Congo, een onrustig gebied
geteisterd door conflicten, rassentwisten en ebola. Bid voor deze regio en
haar bevolking.
WO De Congolese kerk Communauté
02OKT Emmanuel heeft sinds kort een nieuw
leiderschapsteam. Bid voor wijsheid
en gezag om de kerk op de juiste
manier te leiden.
DO Mark en Corine Godeschalk zijn kort
03OKT geleden binnen Congo verhuisd naar
Lolwa, om daar in het plaatselijk ziekenhuis aan de slag te gaan. Bid dat ze
goede relaties kunnen opbouwen en
dat de kinderen vriendjes krijgen om
mee te spelen.
VR Het ziekenhuis in Lolwa is door de vele
04OKT burgeroorlogen erg vervallen geraakt.
Mark en Corine Godeschalk helpen
de kerk om het ziekenhuis weer goed
te laten functioneren. Bid dat Gods
liefde hier doorheen zichtbaar mag
worden.
ZA Pastor Poyo is verantwoordelijk voor
05OKT de vele kerken in het district Lolwa.
Bid voor hem, dat hij de kerk mag
dienen met wijsheid en visie.
ZO Een van de ouderlingen van de ge06OKT meente in Lolwa is Pygmee en woont
aan de rand van het bos. Bid dat door

hem en anderen het Evangelie wordt
verspreid onder de Pygmeeën.

BIDDEN VOOR KENIA
MA Binnenkort zijn er in Kenia verkie07OKT zingen binnen de Hervormde Kerk
van Oost-Afrika voor de posities van
algemeen secretaris en voorzitter.
Bid om wijsheid als er nieuwe leiders
gekozen worden.
DI Om de levensomstandigheden te ver08OKT beteren zijn er met hulp van Hilda en
Dick Malaba zelfhulpgroepen opgezet.
Bid dat deze groepen een positieve
uitwerking hebben binnen de kerk en
de lokale gemeenschap.
WO Bid voor de opleiding van predikanten
09OKT en evangelisten aan de theologische
school van de Hervormde Kerk van
Oost-Afrika in Kenia. Dank voor de
groei van het aantal gemeenten en bid
voor meer voorgangers.
DO In het noorden van Kenia is de situatie
10OKT vaak moeilijk. Er is regelmatig droogte
en er zijn conflicten tussen de verschillende etnische groepen. Bid dat
kerkleiders in deze situatie vredestichters zullen zijn en dat de kerk iets kan
betekenen voor mensen die arm zijn.

verering en magie. Bid dat ook zij de
Heere Jezus leren kennen.
ZA Christenen in Mozambique vinden het
12OKT moeilijk om de magie en wereld van de
geesten los te laten, het is zó aanwezig in de samenleving. Wilt u bidden
dat christenen alleen zullen geloven in
de macht van Jezus?
ZO Bid voor de organisatie Chiyembekezo;
13OKT zij zorgt er in Mozambique voor dat
zieke mensen in afgelegen en arme gebieden bereikt worden met het Evangelie en naast woorden van bemoediging
geld krijgen voor medische hulp.
MA Chiyembekezo leert mensen die
14OKT nauwelijks toegang hebben tot
medische zorg hoe je met planten
eenvoudige medicijnen kunt maken
tegen vervelende ziektes zoals diarree
en wormen. Mooi werk onder moeilijke
omstandigheden. Bid om volharding
voor het team.

BIDDEN VOOR NAMIBIË

BIDDEN VOOR MOZAMBIQUE

DI In Namibië wonen veel verschillende
15OKT stammen. Op de theologische opleiding NETS komen zij samen en leren
ze van elkaar. Bid voor onderlinge
eenheid en dat het geloof een samenbindende factor mag zijn die taal en
cultuur overstijgt.

VR Ongeveer 50% van de bevolking van
11OKT Mozambique hoort bij een kerk. Anderen zijn nog veel bezig met voorouder-

WO Op de theologische opleiding NETS
16OKT werken veel buitenlandse docenten.

Een aantal Namibiërs is bezig met de
docentenopleiding om ook aan de slag
te kunnen als docent of als rector. Wilt
u bidden dat deze studenten zullen
volharden in hun studie om zo hun
eigen mensen te dienen.
DO Op de theologische opleiding NETS
17OKT geeft ds. Joram Oudshoorn dit semester
een vak over discipelschap. Bid voor
zijn studenten die toegerust worden
om zelf als discipel van Jezus te leven
en anderen uitnodigen dat ook te doen.
VR Ds. Joram en Daniëlle Oudshoorn
18OKT wonen nu ruim een jaar met hun vier
dochters in de Namibische hoofdstad
Windhoek. Dank dat zij hier dienstbaar mogen zijn aan Gods Koninkrijk
en bid om Zijn zegen voor hen.
ZA Namibië zucht onder een ernstige
19OKT droogte. Veel vee en wild is gestorven
of verkocht, steden stellen waterrestricties in en veel mensen hebben
te weinig om rond te komen. Bid voor
regen in dit dorstige land.
ZO Vandaag komen in Namibië op heel
20OKT verschillende plekken mensen bij elkaar om het Woord van God te horen:
in enorme kerkgebouwen, in huizen
van mensen en in kerkjes van golfplaten. Bid om gezegende diensten.

BIDDEN VOOR ZUID-SOEDAN

ZA Ds. Peter de Groot is docent aan een
26OKT theologische opleiding. Een van zijn
studenten is Kuanda James. Kuanda
is zeer gemotiveerd om predikant te
worden en het Evangelie uit te dragen
in een gebied waar vooral moslims
wonen. Bid voor hem.

BIDDEN VOOR AFRIKA
ZO Delen van Zuidelijk Afrika, zoals Zim27OKT babwe en Namibië, hebben te kampen
met enorme droogte. Bid voor mensen
en dieren die honger lijden en partners
van de GZB die hulp bieden.
MA Verkiezingen zijn meestal een span28OKT nende gebeurtenis in Afrika. Eerder dit
jaar was er veel onrust in Malawi. Deze
maand zijn er verkiezingen in Namibië.
Bid voor een vreedzaam verloop.
DI In verschillende landen in Afrika,
29OKT bijvoorbeeld in Kenia, Mozambique en
Rwanda, groeit de kerk. Daardoor is er
echter een groot tekort aan predikanten. Bid dat velen zich geroepen
voelen om de kerk te dienen en een
opleiding theologie gaan volgen.
WO De GZB steunt in Afrika verschillen30OKT de theologische opleidingen, zowel
door docenten uit te zenden als ook
financieel. Bid dat we op deze manier
mogen bijdragen aan de vorming van
een nieuwe generatie predikanten die
de kerk tot zegen zullen zijn.

MA Door de jarenlange burgeroorlog
21OKT moesten veel Zuid-Soedanezen vluchten, onder andere naar Oeganda. Het
vorig jaar opgestelde vredesplan loopt
veel vertraging op. Bid dat dit plan
zal slagen en de vluchtelingen terug
kunnen naar huis.
DI De GZB steunt diverse projecten in
22OKT vluchtelingenkampen in Oeganda,
zoals onderwijs en kleinschalige
groenteteelt. Bid dat deze projecten
zullen helpen om de leefomstandigheden te verbeteren.
WO Ds. Peter en Jeannette de Groot zijn
23OKT ruim een jaar in Oeganda. Dank dat ze
zich er thuis voelen. Bid dat hun aanwezigheid een bemoediging mag zijn
voor de Zuid-Soedanese vluchtelingen.
DO Jeannette de Groot geeft voorlichting
24OKT over preventieve gezondheidszorg aan
groepen vrouwen in vluchtelingenkampen. Dank voor de betrokkenheid
van de deelnemers aan de trainingen.
Bid dat de opgedane kennis zal bijdragen aan betere leefomstandigheden.
VR Silivian Namadi regelt alle praktische
25OKT zaken voor het werk van Jeannette de
Groot. Haar man is werkloos en daarom is zij kostwinner. Twee maanden
geleden heeft ze haar derde kindje
gekregen. Bid voor haar.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR ISRAËL
DO Bid voor de Bible Society Israel in Je31OKT ruzalem die Bijbels en christelijke lectuur in vijftig talen beschikbaar stelt
aan Joden, vluchtelingen, migranten
en toeristen. Bid dat hun werk velen
tot zegen zal zijn.
VR Tijdens een zomerkamp hebben 130
01NOV Joodse en Palestijnse kinderen intensief met elkaar opgetrokken. Dank
dat dit mogelijk was ondanks de diepe
kloof die er is tussen beide bevolkingsgroepen. Bid dat deze ervaring een
positieve invloed op hun leven en ook
op hun omgeving heeft.
ZA Als Israëlconsulent geniet Albert
02NOV Groothedde er van om samen met

rabbijnen te studeren. Bid voor hem
om wijsheid om te luisteren en veel te
leren. En, op Gods tijd, ook te spreken.
ZO Er komt veel af op Joden die geloven
03NOV in Jezus Christus. Familie en samenleving kunnen vaak weinig begrip voor
hen opbrengen. Bid u mee om trouw,
geduld en eenheid?
MA De kinderen van Albert en Martha
04NOV Groothedde gaan in Israël naar een
seculiere school. Bid voor de docenten,
talloze leerlingen en hun ouders die
Jezus niet kennen. En dank voor de
biddende Messiaanse bewaker van de
school.
DI Bid voor de vier kinderen van Albert
05NOV en Martha Groothedde. Het is moeilijk
om anders te zijn, om geen kinderen
om zich heen te hebben die ook uit
een christelijk gezin komen. Bid dat
ze echte vrienden krijgen en ze zich bij
God geborgen mogen weten.

BIDDEN VOOR NOORD-AFRIKA
WO Het grootste deel van de bevolking
06NOV van Noord-Afrika is moslim. De kerk
is er klein en kwetsbaar. Bid voor de
leiders van de kleine geloofsgemeenschappen, voor mogelijkheden om
elkaar te bemoedigen en toe te rusten.
DO Bid voor ds. Cees en Mery*, in het bij07NOV zonder voor hun taalstudie. Zij zijn afgelopen zomer door de GZB uitgezonden en zich aan het voorbereiden om de
kerk in Noord-Afrika te ondersteunen.
VR Dieke*, die door de GZB is uitgezonden
08NOV naar Noord-Afrika, vraagt gebed voor
een echtpaar waar ze contact mee
heeft en dat uren reizen verwijderd
woont van andere christenen. Zij
voelen zich daardoor erg eenzaam. De
omgeving staat er vijandig tegenover
dat ze nu christen zijn.
ZA Dieke* zet zich in een land in Noord09NOV Afrika in voor kwetsbare vrouwen. Bid
voor het gezin waar ze heeft gewoond
en nog steeds veel contact mee heeft.
Dat ze het Licht zullen omarmen.
Dank voor het goede contact met hen.
ZO Er is in het land waar Dieke* woont
10NOV veel onderling wantrouwen en angst.
Bid dat de mensen gaan zien dat er
Iemand te vertrouwen is en Wie dat
is. Bid dat ze God leren kennen en de
hoop en vrede die er in Hem is.
MA Na een tijd van voorbereiden gaat
11NOV Dieke* aan de slag onder kwetsbare
vrouwen in een land waar er voor hen
nauwelijks hulp beschikbaar is. Bid
dat zij met haar werk een positieve
bijdrage mag leveren in het bieden van
hulp bij het vele psychische leed in het
land.

WO Danny en Tabitha Schurink werken
20NOV onder de Roma in Slowakije. Hun oudste twee kinderen, Jelmer en Nadine,
wonen en studeren in Nederland. Dat
is niet altijd makkelijk. Bid om Gods
nabijheid voor dit gezin.

EUROPA

BIDDEN VOOR ALBANIË
DI Heel lang was in Albanië godsdienst
12NOV verboden. De protestantse kerk is hier
dan ook nog jong en klein. Deze maand
viert het land zowel Onafhankelijkheidsdag als Bevrijdingsdag. Bid dat
veel mensen het bevrijdende Evangelie
mogen horen én aannemen.
WO Er is op sociaal en (para)medisch ge13NOV bied veel te doen in Albanië. Hier ligt
een mooie taak voor kerken en christelijke organisaties om Gods liefde handen en voeten te geven. Bid voor alle
partnerorganisaties en -kerken van de
GZB die bij dit werk betrokken zijn.
DO Robert en Danja Duits wonen samen
14NOV met hun kinderen ruim twee jaar in
Albanië. Bid voor Jonathan, Manuel en
Jeftha die het op school goed naar hun
zin hebben. Bid voor bescherming in
het drukke verkeer.
VR Bid voor de trainingen die Robert
15NOV Duits geeft aan fysiotherapiestudenten. Bid om zegenrijke momenten
en mogelijkheden om in woorden en
daden het Evangelie te delen.
ZA Danja geeft gitaarles aan een aantal
16NOV tieners uit de kerk, waaronder Angela
en Kristiela. Bid voor hen, thuis hebben
ze het niet makkelijk. Bid dat meer
van hun familieleden tot geloof komen.
ZO Een andere tiener uit de kerk van Ro17NOV bert en Danja Duits is Klajdi. Omdat er
geen vader in beeld is én zijn moeder
veel weg is, draagt hij voor een deel de
verantwoordelijkheid voor zijn jongere broertjes. Bid dat God hem kracht
en wijsheid geeft.

BIDDEN VOOR SLOWAKIJE
MA Dank dat steeds meer gemeenteleden
18NOV van de kerk in Slowakije zich inzetten
om in woorden en daden de Roma te
bereiken met het Evangelie.
DI Bid voor de verbouwing van het
19NOV nieuwe Roma-ontmoetingscentrum in
Felsövály, dat dankzij de collecte op de
GZB-dag in 2018 mogelijk is geworden.
Dat het een plek mag worden waar
Roma-mensen zegen ervaren.

DO Vaak worden Roma in Slowakije met
21NOV de nek aangekeken. De kerk is mooie
initiatieven gestart om mensen dichter bij elkaar te brengen. Bid dat men
stap voor stap (ook geestelijk) dichter
bij elkaar mag komen.
VR De familie Bábindak is tot geloof ge22NOV komen. In het plaatsje Csata werkt dit
Roma-gezin actief mee aan de opbouw
van de jonge gemeente. Bid dat zij
staande mogen blijven in hun geloof
en geestelijk mogen groeien, zodat zij
daarvan kunnen uitdelen aan anderen.
ZA Frederika heeft onlangs belijdenis
23NOV gedaan. Zij was in haar gemeente in 16
jaar tijd de eerste persoon die hiervoor
de vrijmoedigheid kreeg. Bid voor haar
en het missionaire werk dat zij gaat
verrichten onder de Roma, zodat Gods
werk ook hier mag doorgaan.

BIDDEN VOOR BOSNIË

ZO Bosnië is een nieuwe werkplek voor
24NOV de GZB. De oorlog heeft veel levens
beschadigd. Bid voor de circa 40 kleine
protestantse gemeenten - met in
totaal 800 gemeenteleden - dat ze een
plek van verzoening mogen zijn.
MA Heleen van der Sluijs en Adré en Marja
25NOV Lichtendonk zijn in juni naar Bosnië
uitgezonden. Bid dat de contacten die
zij opbouwen, gezegend zullen worden
en dat zij zich thuis mogen voelen.
DI Bid voor mensen die vanuit een isla26NOV mitische (familie)cultuur tot geloof
in Jezus Christus komen. Dat ze moed
en wijsheid ontvangen om christen te
zijn in het leven van alledag.
WO Dank voor de unieke mogelijkheden
27NOV die de GZB heeft om in dit deel van Europa de kerk te dienen. Bid dat verdere
plannen door God bevestigd worden.

BIDDEN VOOR EUROPA

DO Bid dat het werk van Evangelie & Mos28NOV lims in Nederland veel christenen zal
helpen in hun contact en relatie met
moslims. Bid dat hierdoor moslims
uitgenodigd worden om Jezus Christus
echt te leren kennen en te volgen.
VR Dank voor het 5-jarig bestaan van
29NOV GlobalRize, een organisatie die via
internet vele duizenden mensen
wereldwijd bereikt met het Evangelie.
Bid dat het werk mag groeien en er
genoeg vrijwilligers gevonden zullen
worden voor het beantwoorden van
alle binnenkomende vragen.

BIDDEN VOOR BULGARIJE
ZA Slechts 1% van de bevolking van
30NOV Bulgarije is protestant. Bid dat Foka
van de Beek, in juni uitgezonden naar
Bulgarije, steeds meer haar weg vindt
en een bijdrage kan leveren aan de
groei van de kleine huisgemeenten.
ZO Dank voor de twaalf huisgemeenten
01DEC die de afgelopen jaren zijn ontstaan.
Bid dat ze verder kunnen groeien.
Dank voor het werk van Natalya Stoikova en de ‘Samaritaanse vrouwen’, die
deze gemeenten leiden. Bid om een
zegen voor hen en de gemeenten.

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR COLOMBIA
MA In de stad Medellín is een gemeente
02DEC in een arme wijk gestart met een
missionair project in een rijkere wijk.
Arm en rijk hebben immers allebei
Gods genade nodig. Bid dat dit werk
gezegend wordt en er in de rijkere wijk
ook een gemeente mag ontstaan.
DI Uit het niets een kerk stichten is niet
03DEC eenvoudig. Wilt u bidden voor het
team in Medellín dat in een rijkere
wijk een nieuwe gemeente wil stichten? Bid om wijsheid en openingen om
mensen te bereiken met het Evangelie.
WO Johan en Astrid Klaasse en hun kinde04DEC ren wonen sinds januari in Medellín,
waar ze zich inzetten voor het stichten
van een nieuwe gemeente. Dank voor
het proces van inburgeren, het warme
welkom in de gemeente en het voorspoedig verlopen van het werkproces.
DO Het is het verlangen van de kerk in Co05DEC lombia dat het stichten van een nieuwe gemeente in Medellín als voorbeeld
mag dienen voor de landelijke kerk.
Bid dat het kerkplantingswerk van de
kerk in Colombia gezegend wordt.
VR Bid voor Carlos, een enthousiaste en
06DEC getalenteerde jongen die theologie studeert. Bid dat hij na zijn studie een passende baan mag vinden, waarin hij zijn
door God gegeven gaven mag inzetten.
ZA Bid voor Renzo, een hardwerkende man
07DEC die veel heeft meegemaakt in zijn leven. Hij is zoekende naar God en stelt

vragen. Bid dat hij zijn weg naar een
kerk mag vinden en zich gesteund mag
weten in zijn zoektocht in het geloof.

BIDDEN VOOR CUBA
ZO Bid voor alle theologiestudenten die
08DEC gedreven zijn om mensen bij Jezus te
brengen. Bid dat hun studie een goede
voorbereiding is om de kerken op Cuba
te gaan dienen.
MA Bid voor een nieuwe dominee voor de
09DEC kleine gemeente in San Pablo de Yao.
Dank dat God doorgaat met Zijn werk
en dat de kerk groeit.
DI Bid voor de gemeente in Valerino, die
10DEC heel actief is, maar waar veel tekorten
zijn. Bid voor alle gemeenteleden die
moeite hebben om financieel rond te
komen.
WO Bid voor ds. Peter Kleinbloesem en
11DEC ds. Ferdinand van den Bosch, die zich
inzetten om Cubaanse predikanten,
kerkleiders en gemeenteleden toe te
rusten en te bemoedigen.

de kerk te leiden. Bid om pastorale
bewogenheid bij het begeleiden van
collega-predikanten.

DI Ds. Laurens Jan en Lourina Vogelaar en
17DEC hun drie kinderen staan op het punt
om voor hun eerste verlof naar Nederland te komen. Bid om een goede tijd
waarin ze ook iets van hun ervaringen
mogen teruggeven aan de gemeenten
die betrokken zijn bij hun uitzending.
WO In juni zijn Björn en Marlies van Veelen
18DEC door de GZB uitgezonden naar Java.
Marlies gaat zich inzetten voor zorg
aan mensen met een handicap. Bid dat
gehandicapten op Java steeds meer
een plek krijgen in de maatschappij.
En dat ook zíj het wonder van Kerst
gaan ontdekken.
DO “Geest van God, inspireer de kerk in
19DEC Indonesië om te verlangen naar een
Verlosser, net zoals Simeon en Anna
dat eens deden.”

BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
VR In een aantal landen in Zuidoost-Azië
20DEC is voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Gelukkig is voor God niets
onmogelijk! We zien dat in deze regio
de kerk, ondanks een streng evangelisatieverbod, toch groeit. Dank God
hiervoor en bid of Hij doorgaat.

AZIË

BIDDEN VOOR INDONESIË
DO In Indonesië is de voorbereiding voor
12DEC het kerstfeest al in volle gang! Dank
samen met de Indonesische christenen voor de adventstijd en bid om
gezegende en veilige samenkomsten.
VR Bid voor onze broeders en zusters van
13DEC de Torajakerk op het eiland Sulawesi.
Bid om het verlangen bij hen - maar
ook bij onszelf - om hun geloof te
delen met de mensen om hen heen.
ZA Bid voor het toerustingsprogramma
14DEC dat ontwikkeld wordt voor de Gereja
Protestan Indonesia Luwu en waar ds.
Laurens Jan Vogelaar bij betrokken
is. Bid om wijsheid en doorzettingsvermogen voor allen die zich hiervoor
inzetten en bid dat de trainingen
vrucht zullen dragen.
ZO Bid voor de voorzitter van het synode15DEC bestuur van de Gereja Protestan
Indonesia Luwu die geroepen is om

Ga mee op reis!
Kijk voor onze reizen in 2020 op
www.gzbexperience.nl

MA Bid om moed en volharding voor predi16DEC kanten in Indonesië die zich met hart
en ziel inzetten voor de gemeenten
die ze dienen, maar waarvan een deel
eigenlijk te weinig inkomen heeft om
in hun levensonderhoud te voorzien.

ZA In een regio waar zendingswerk verbo21DEC den is, probeert de GZB op creatieve
manieren mensen te bereiken met
het Evangelie. En dat lukt gelukkig
op een aantal plekken. Bid voor de
zendingswerkers in deze regio. Bid om
bescherming en zegen op hun werk.
ZO Gelukkig zijn er in Zuidoost-Azië ook
22DEC landen waar (meer) vrijheid van godsdienst is. Dank God voor de openingen
die er zijn en bid voor de werkers en
kerken in deze landen. Bid dat de kerk
mag groeien.
MA In het land waar Luuk en Henriëtte*
23DEC wonen, wordt buitenlandse inmenging
niet gewaardeerd en veel buitenlanders hebben hun biezen moeten pakken. Bid dat Luuk en Henriette kunnen
doorgaan met het vertaalwerk waar zij
zich voor inzetten.
DI Hoe leg je contacten in een regio waar
24DEC zendingswerk verboden is? Luuk en
Henriëtte* zijn afgelopen jaar een reis-

bureautje gestart met het doel om meer
contacten in het taalgebied te creëren.
Bid dat dit succesvol zal worden.
WO Vandaag vieren we de geboorte van
25DEC Christus. Bid dat de kerstdagen in het
land waar Luuk en Henriëtte* werken
een goede gelegenheid zullen zijn om
meer over de betekenis van dit feest
te vertellen.
DO Karma* is in de afgelopen jaren af26DEC gedwaald en heeft grote schulden gemaakt die hij nu probeert af te lossen.
Bid dat hij zal terugkeren bij de Vader.
VR Bid voor de vervolgde christenen in
27DEC Vietnam! Zij hebben nog steeds te
maken met controles vanuit de communistische overheid. Dit is minder in
de steden, maar op het platteland en
in de bergen is dit soms heftig.
ZA Al meer dan 20 jaar heeft Peter* samen
28DEC met Nam (ex-vluchteling) een project
opgezet om de bevolking lichamelijk
maar ook geestelijk te helpen. Bid
voor bescherming en een doorbraak!
ZO Nam helpt christenen in arme gebieden
29DEC om hun eigen bedrijfje op te zetten. Zij
kunnen op die manier in hun eigen levensonderhoud voorzien, maar het
zorgt er ook voor dat de kerk dan zonder support van buitenaf zelfstandig
verder kan gaan. Bid voor een doorbraak!
MA Bid voor de elf christelijke jongens uit
30DEC de bergen die bij Peter en Nam in hun
fabriekje werken, dat ze hun eerste
liefde blijven behouden en het niet
zullen weggeven aan deze wereld die
aan alle kanten trekt.
DI Dank voor al het werk van de GZB dat
31DEC afgelopen jaar mocht gebeuren. Bid
om zegen op alle uitzendingen van
zendingswerkers en de programma’s
in de diverse landen. Bid dat steeds
meer mensen bereikt worden met het
Evangelie en dat de kerk groeit!

* 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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