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EUROPA

BIDDEN VOOR DUITSLAND
MA Mede door de bewogen DDR-geschie01JUL denis is er in Noordoost-Duitsland
bijna niemand die God kent. Samen
met de Freie Evangelische Gemeinden
in Rostock en Schwerin wil de GZB hier
nieuwe gemeenten stichten. Bidt u
mee voor dit werk?
DI Er gebeuren mooie dingen in Noord02JUL oost-Duitsland. Schijnbaar zoiets eenvoudigs als gastvrijheid en aandacht
bieden openingen voor het delen van
het Evangelie. Dank God voor deze
hoopvolle tekenen en bid of Hij doorgaat met Zijn werk in Duitsland.
WO Gerrit en Jorine van Dijk, gemeente03JUL stichters in Rostock Evershagen, zijn
dankbaar dat ze deze zomer een nieuw
gezin mogen verwelkomen die met
enthousiasme hun werk in Evershagen
wil versterken.
DO Gerrit en Jorine van Dijk zijn dankbaar
04JUL voor het uitgebreide netwerk aan
mensen die ze hebben leren kennen
in Rostock Evershagen. Dit biedt een
goede basis om hun werk om mensen
te bereiken met het Evangelie verder
uit te bouwen.
VR Bid voor Rudolph die na de zomer vrij
05JUL komt uit de gevangenis en dan weer
opnieuw moet beginnen. Hij is gemotiveerd er wat van te maken en is hierin

ook afhankelijk van de begeleiding van
de juiste mensen.
ZA Bid voor Franzi, die sinds het overlij06JUL den van haar broer zich bezighoudt
met een paranormaal medium. Bid
dat God hier doorheen breekt en zij in
haar verdriet het bij God zal vinden.
ZO Gerard en Janneke de Wit en hun
07JUL kinderen zijn vorig jaar naar Noordoost-Duitsland uitgezonden. Dank
dat de kinderen inmiddels goed Duits
praten en daardoor steeds beter contact met vriendjes en vriendinnetjes
hebben.
MA Deze zomer verhuist de familie De
08JUL Wit naar een achterstandswijk van de
stad Schwerin; om in een wijk waar
bijna niemand God kent het Evangelie
te delen. Bid om openingen voor het
Evangelie.
DI De bovenburen van Gerard en Janneke
09JUL de Wit zijn drie keer mee geweest naar
een kerkdienst van hun gemeente. Ze
waren erg onder de indruk van de onderlinge gemeenschap die ze hebben
ervaren. Dank God dat zij openstaan
voor het Evangelie en bid dat ze tot
geloof komen.
WO Bid voor Nina, een vrouw uit de ge10JUL meente van Gerard en Janneke de Wit.
Ze heeft te maken met depressies,
stemmen in haar hoofd en geestelijke

strijd. Bid dat Jezus haar vrijmaakt van
de duisternis en haar in Zijn licht zet.

BIDDEN VOOR FRANKRIJK
DO Dank voor de verbondenheid die er is
11JUL tussen Nederland en Frankrijk. Deze
zomermaanden zullen veel Nederlanders Franse gemeenten bezoeken. Bid om mooie ontmoetingen.
VR Bid voor de UNEPREF, partnerkerk
12JUL van de GZB met zo’n 40 kerken in met
name Zuid-Frankrijk. We zullen de komende jaren intensiever samenwerken
en hopen samen het christelijk geloof
in Frankrijk een impuls te geven.
ZA Kinder- en tienerkampen zijn mooie
13JUL middelen om de jeugd met het Evangelie bekend te maken, hen op te laten
ademen in een positieve omgeving en
hen te helpen groeien in wie ze mogen
zijn. Bid voor goede kamp-ontmoetingen!
ZO Vandaag is het in Frankrijk een natio14JUL nale feestdag. Het is echter al lange
tijd onrustig in Frankrijk. Bid om wijsheid voor de regeringsleiders om dit
land naar juiste inzichten te besturen,
het volk te horen en recht te doen!
MA Timothé (19) en Ella (14) hebben in
15JUL februari door een noodlottig ongeval
plotseling afscheid moeten nemen
van hun moeder. Twee jongeren die
worstelen met vele ‘waarom-vragen’

en het enorme gemis van hun geliefde
moeder. Bid om troost en lieve mensen
om hen heen!
DI Harriëtte Smit is jeugdwerkadviseur in
16JUL Frankrijk. Bid om creativiteit en energie voor haar en alle jeugdwerkleiders
bij het uitwerken van mooie jeugdwerkactiviteiten voor het nieuwe
seizoen. Bid dat veel jongeren worden
bereikt en ook worden opgebouwd in
hun geloof.

tutie dwingen. Ze mag niet meer bij
haar oom en tante wonen omdat ze
weigert zich te laten misbruiken. Bid
om kracht en volharding voor Juliety.

AFRIKA

BIDDEN VOOR NEDERLAND
WO In heel veel gemeenten is een zen17JUL dingscommissie en/of thuisfrontcommissie actief om de gemeente bij het
zendingswerk te betrekken. Dank dat
er zoveel mensen zijn die zich op deze
manier inzetten om het zendingswerk
mogelijk te maken.
DO Bid voor de vele jongeren in onze ge18JUL meenten. Bid dat de gemeente voor hen
een plek is waar ze met leeftijdsgenoten hun leven en geloof mogen delen.
Op het kantoor van de GZB in DrieberVR gen werken zo’n 30 mensen. Zij zijn de
19JUL schakel tussen de gemeenten in Nederland en partnerkerken van de GZB
in het buitenland. Bid voor enthousiasme en zegen op hun werk.
Bid om inspiratie en om Gods leiding
ZA als GZB-medewerkers in overleg met
20JUL partnerkerken zoeken naar wegen om
mensen die God niet kennen te bereiken met de bevrijdende boodschap
van het Evangelie.

BIDDEN VOOR REIZEN
ZO Deze zomerperiode zijn er een aantal
21JUL GZB-Experience reizen gepland. Wilt
u bidden voor de voorbereidingen en
de zendingswerkers die deze groepen
reizigers ontvangen? Bid voor goede
reizen en bescherming onderweg.
MA De GZB-Experience reizen zijn verrij22JUL kend en hebben impact op het geloofsleven van de deelnemers. Bid dat er
fijne ontmoetingen zullen zijn tijdens
de reizen die deze zomer plaatsvinden.
Dat christenen vanuit verschillende
culturen elkaar bemoedigen en hun
geloof delen.

Op vakantie naar de kerk

Gaat u van de zomer op vakantie? Kijk van
tevoren welke kerken er in de buurt zijn.
Zeker kleine gemeenten vinden het vaak
erg leuk om gasten uit het buitenland te
verwelkomen!
• Frankrijk:
www.unepref.com/unepref-eglises-menu
• Tsjechië: portal.cb.cz/sbory/mapa
• Duitsland: www.feg.de
• Diverse landen:
www.connectedchurches.nl/map

BIDDEN VOOR RWANDA
DI Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de
23JUL genocide in Rwanda plaatsvond. Bid
dat de kerk het licht van het Evangelie
mag laten schijnen in een samenleving
die zich in snel tempo ontwikkelt.
WO Dank voor het mooie programma dat
24JUL de GZB samen met de kerk in Rwanda
heeft opgezet voor de komende vier
jaar. We focussen ons op (kwetsbare)
jongeren, omdat zij zo belangrijk zijn
voor de kerk!
DO Ds. Rik en Caroline Mager werken in
25JUL Cyangugu in Rwanda. Bid dat zij verdere vriendschappen zullen ontwikkelen
met de mensen om hen heen en tot
zegen zullen zijn.
VR Dank voor de nieuwe Theologische
26JUL School in Cyangugu; een plek waar
voorgangers zich kunnen ontwikkelen.
Bid dat de Bijbel in deze opleiding
centraal staat.
ZA Bid voor pastor David die is overge27JUL plaatst naar een nieuwe gemeente.
In de regio Cyangugu is veel armoede
en ondervoeding. Dank voor de inzet
van David voor het voedselprogramma
vanuit de kerk.
ZO Pastor Bonnie en zijn vrouw Solange
28JUL hebben onlangs hun zoontje verloren.
Ze missen hem nog elke dag. Bid om
kracht en troost om dit enorme verdriet te verwerken.
MA Bid dat zendingswerkers Martin en
29JUL Marleen ‘t Hart rolmodel kunnen zijn
voor de tieners uit de wijk rondom
hun kerk in Kigali, de hoofdstad van
Rwanda. Dank dat hun huis inmiddels
een inloophuis is geworden.
DI Martin en Marleen ‘t Hart zetten zich
30JUL in Rwanda in voor onderwijs, jeugdwerk en ICT. Bid dat hun werk geen
vertraging oploopt nu de bisschop
van de Anglicaanse Kerk een andere
functie heeft aanvaard en beslissingen
worden uitgesteld.
WO Bid voor Juliety, een tienermeisje en
31JUL wees. Haar oom wil haar in de prosti-

DO Dank voor Anselme, de assistent van
01AUG Martin ‘t Hart. Hij is actief betrokken
bij diverse activiteiten in de kerk,
waarbij hij ook anderen enthousiast
maakt om mee te doen.

BIDDEN VOOR ZIMBABWE
VR Bid voor het land Zimbabwe dat ge02AUG bukt gaat onder een wankele politieke
en economische situatie. Dit heeft
grote gevolgen voor een groot deel
van de bevolking. Bid voor vrede en
gerechtigheid.
ZA Bid voor de nieuwe synodeleden van
03AUG de Hervormde Kerk in Zimbabwe die
nu bijna een jaar in dienst zijn. Bid om
wijsheid en trouw aan God en aan de
kerk.
ZO Bid voor degenen die nog elke dag de
04AUG gevolgen ondervinden van de verwoestingen die de orkaan IDAI een half
jaar geleden heeft aangericht; voor
herstel van landbouwgronden, huizen
en wegen.
MA Bid voor artsen en verpleegkundigen
05AUG in Zimbabwe die veelal niet kunnen
beschikken over de noodzakelijke
uitrusting en medicijnen en voor de
mensen die door geldgebrek verstoken
zijn van medische zorg.
DI Bid voor de studenten van het theo06AUG logisch seminarie van de Hervormde
Kerk in Zimbabwe die onlangs begonnen zijn aan hun stagejaar en voor de
studenten die in november hopen af
te studeren.
WO Bid voor ds. Aalt en Anneke Visser;
07AUG voor zegen en vreugde bij hun werk, in
het bijzonder het theologisch onderwijs en de toerusting van de aanstaande predikanten.

BIDDEN VOOR NAMIBIË
DO De theologische opleiding NETS, waar
08AUG ds. Daan van der Kraan docent is, probeert steeds meer in contact te komen
met lokale kerkelijke gemeenten in
Namibië, zodat ze beter weten welke
behoeften kerken hebben op het
gebied van toerusting en opleiding.
VR Door cultuur- en taalverschillen zijn
09AUG de kerken in Namibië heel verschillend
van elkaar. Bid dat de NETS in de
opleidingen voor kerkelijk leiders alle
verschillende groepen toch weet aan
te spreken.
ZA Daan en Judith van der Kraan ronden
10AUG hun uitzending eind 2019 af. Bid voor
hen bij het afronden van hun werk

en het definitief afscheid nemen
van vrienden, collega’s en de kerk in
Namibië.
ZO Ds. Daan van der Kraan vervult tijdelijk
11AUG de decaanfunctie bij de theologische
opleiding NETS. Bid dat hij tot zegen
kan zijn in deze rol en dat iemand anders de functie daarna over kan nemen.
MA Judith van der Kraan zet zich in voor
12AUG traumaverwerking. Aune volgt individuele therapie bij haar. Het leven van
Aune kenmerkt zich door afwijzing,
gebrek aan steun en liefde. Ondanks
dat gaat ze door. Bid dat ze hoop blijft
houden.
DI Thomas heeft enkele maanden
13AUG geleden zijn bachelor in Theologie
behaald. Bid dat hij zijn plek in Gods
koninkrijk vindt en tot zegen mag zijn
voor de kerk van Namibië.

jong in hun geloof en hebben veel
vragen. Bid voor groei en verdieping in
hun geestelijk leven.
MA In augustus en september is Heleen
19AUG van den Berg, zendingswerker in
Libanon, met verlof in Nederland. Bid
voor een periode van rust en een gezegende tijd met familie, vrienden en de
gemeenten die haar ondersteunen.

BIDDEN VOOR TURKIJE
DI Dank en bid voor het christelijke radio20AUG station Shema in Turkije. Door hun
uitzendingen krijgen ze via Facebook,
YouTube en Instagram veel vragen
over het christelijk geloof.
WO Dank voor het krachtige getuigenis
21AUG van de mensen van de stichting Kardelen. Door hun hulp aan gehandicapte
vluchtelingkinderen wordt Gods
koninkrijk concreet zichtbaar voor de
omgeving.

BIDDEN VOOR ALGERIJE
DO In Algerije biedt het uitzenden van
22AUG christelijke programma’s een geweldige kans om het Evangelie in de talen
van Noord-Afrika te delen. Bid voor
goede begeleiding van mensen die
naar aanleiding van de programma’s
vragen stellen.

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR SYRIË EN LIBANON
WO GROW vangt zo’n 60-70 peuters op uit
14AUG kwetsbare gezinnen in Libanon. Onder
hen zijn veel vluchtelingenkinderen.
Door de liefde en aandacht die ze hier
krijgen zie je de kinderen, die vaak
gedragsproblemen hebben, opbloeien.
Dank voor dit mooie werk.
DO Heleen van den Berg werkt bij de peu15AUG teropvang van GROW. Bid voor haar
Libanese collega’s. Hoewel ze uit een
christelijke familie komen, zijn ze nog
niet allemaal toegewijde volgelingen
van Jezus. Bid om open harten zodat
ze Hem leren kennen.
VR De zomer is vermoeiend in Libanon.
16AUG Het is erg warm en benauwd. De
groepen met peuters die worden opgevangen bij GROW zijn overvol in deze
periode van het jaar. Bid om geduld en
energie voor de begeleiders.
ZA Bid voor een goed verloop van de
17AUG vakantiebijbelweken die de ArmeensEvangelische Kerk deze maand in
Libanon en Syrië organiseert.
ZO Elke week komt er een Bijbelstudie18AUG groep samen bij Heleen van den Berg
thuis. Sommige deelnemers zijn nog

VR De meeste mensen in Algerije zijn
23AUG moslim. Dank dat er steeds meer
openheid komt voor het Evangelie.
Een Nederlandse Algerijn bezoekt het
land vaak om individuele christenen
te begeleiden. Bid dat zijn verlangen
om ook als groep samen te komen
werkelijkheid kan worden.

MA Sijmen en Annelies den Hartog,
26AUG gemeentestichters in Thailand, onderzoeken de mogelijkheden voor het
middelbaar onderwijs (internationaal
of thuisonderwijs) voor hun oudste
zoon Daniel. Bid om wijsheid.
DI Sijmen en Annelies den Hartog leiden
27AUG het team van zendingswerkers in
Isaan, in het arme noordoosten van
Thailand. Bid dat Sijmen en Annelies
de juiste begeleiding geven aan de
verschillende gezinnen en teams.
WO Een aantal gemeenten in de regio
28AUG Isaan die door zendingswerkers zijn
gesticht zijn inmiddels zelfstandig.
Bid voor de leiders Peter en Anna van
één van deze gemeenten; bid dat hun
getuigenis en leiding vrucht draagt in
de levens van mensen om hen heen.
DO Bid voor Toem en zijn vrouw Ee, zij
29AUG geven leiding aan een nog jonge
gemeente in de regio Isaan. Bid dat zij
met hun levenswandel gemeenteleden en ongelovigen op de Heere God
wijzen.
VR Momenteel zijn Thomas en Cobi Roest
30AUG bezig met taal- en cultuurstudie in
Thailand. Bid dat het begrijpen en
eigen maken van de taal en de cultuur
voorspoedig verloopt.
ZA Door de nog beperkte kennis van
31AUG de taal is het voor Thomas en Cobi
Roest vaak niet mogelijk om een echt
gesprek te voeren. Bidden kan echter
altijd. Bid dat zij voor de mensen die
zij ontmoeten tot zegen mogen zijn.
ZO Iedere dag fietsen Thomas en Cobi
01SEP Roest en hun zoontje Tim naar de
taalschool. Op de hoek van hun straat
zwaait een vrouw altijd vriendelijk. Zij
zwaaien en lachen altijd vriendelijk
terug. Bid dat deze vrouw Jezus mag
leren kennen.

AZIË

MA Op de markt doen Thomas en Cobi
02SEP Roest hun boodschappen vaak bij dezelfde mensen in dezelfde kraampjes.
Bid dat deze mensen iets van Jezus
mogen zien en ervaren.

BIDDEN VOOR NEPAL
BIDDEN VOOR THAILAND
ZA Bid voor het mooie Thailand. Chris24AUG tenen zijn hier een minderheid, de
meeste Thai zijn boeddhist. Dat is
voor christenen niet makkelijk, bid
daarom voor hen.
ZO Er is gelukkig geloofsvrijheid in Thai25AUG land, dat biedt veel mogelijkheden. De
komende jaren hoopt de GZB samen
met zendingswerkers en lokale kerken
meer gemeenten te stichten en bestaande op te bouwen. Bid om zegen.

DI Nepal is een prachtig land. Christenen
03SEP leven er te midden van duizenden
hindoetempels, dat is niet altijd makkelijk. Bid voor hen.
WO God is duidelijk aan het werk in Nepal.
04SEP Christenen zijn nog maar een kleine
minderheid, maar de kerk groeit en
veel mensen komen tot geloof. Dank
God hiervoor en vraag Hem om door te
gaan met Zijn werk.
DO Partnerorganisaties van de GZB in Ne05SEP pal spannen zich op allerlei manieren

in voor kerkplanting en gemeenteopbouw. Zij helpen jonge christenen
te groeien in geloof. Dank voor de
goede samenwerking van de GZB met
deze organisaties.

VR Om rond te kunnen komen hebben
13SEP veel predikanten in Peru naast hun
taak als geestelijk leider een andere
baan. Bid dat deze predikanten toegewijd hun werk kunnen blijven doen.

MA Bid voor Cayetano, een bejaarde man
23SEP die de laatste jaren van zijn 40-jarige
gevangenisstraf in een bejaardenhuis
van de kerk heeft doorgebracht. Eén
dezer dagen komt hij officieel vrij.

VR De Nepalese overheid wil dat het
06SEP land een hindoeland blijft. Bid dat de
negatieve houding van de overheid ten
opzichte van christenen niet verder
verslechtert, maar verbetert.

ZA Op verschillende plekken in Peru helpt
14SEP de kerk kinderen die niet mee kunnen
komen in het Peruaanse schoolsysteem. Bid dat deze kinderen hierdoor
ook iets van Gods liefde ervaren.

DI Bid voor de familie Geluk, dat ze ook
24SEP in hun directe omgeving in Costa Rica
heel concreet tot zegen kunnen zijn
voor mensen die hun pad kruisen.

ZA Bid voor Reiny de Wit die haar werk in
07SEP Nepal aan het afronden is i.v.m. haar
pensioen. Dank voor al het werk dat
zij heeft verzet om het onderwijs in
Nepal te verbeteren. Dit is voor veel
kinderen tot zegen geweest.

BIDDEN VOOR CHILI

WO De Presbyteriaanse Kerk in Colombia
25SEP heeft de afgelopen jaren geleerd om
van betekenis te zijn voor de meest
kwetsbaren in de samenleving. Om zo
niet alleen in woorden, maar ook in
daden het Evangelie te delen.

ZO Bid voor studenten aan de bijbelschool
08SEP in Kathmandu die net met hun nieuwe
studiejaar zijn gestart. Ze wonen intern,
meestal ver van familie en vrienden.
Bid dat ze volhouden en uiteindelijk
tot zegen mogen zijn in hun kerk.

BID MEE
MA Bid om wijsheid en rust voor de
09SEP nieuwe zendingswerkers die begin september met de opleiding gestart zijn
om later dit jaar of begin volgend jaar
te worden uitgezonden.
DI Bid om nieuwe zendingswerkers. Bid
10SEP dat er binnen onze gemeenten bij mensen het verlangen groeit om niet alleen
in hun eigen omgeving maar ook elders
op deze wereld hun geloof te delen.

ZO Ondanks de aanwezigheid van ver15SEP schillende kerken in Chili, is er weinig
bijbels onderwijs tot opbouw van
geloof en werkelijke bekering. Bid voor
groei van gezonde kerken die trouw
blijven aan het Woord.
MA Felipe en Marloes Gálvez-Achterveld
16SEP zetten zich in voor gemeenteopbouw
in het zuiden van Chili. De nog jonge
gemeente waar ze bij betrokken zijn
heeft het verlangen ook een kerk te
stichten in een naburig dorp. Bid om
Gods leiding en om openingen voor
het Evangelie.
DI Bid voor de tieners en jongeren van
17SEP de gemeente waar Felipe en Marloes
Gálvez mee werken. Eén van hen heeft
recent haar zusje van 19 verloren en
worstelt met haar geloof.
WO Felipe Gálvez studeert theologie; mo18SEP menteel een bachelor én een master
tegelijkertijd. Bid dat hij het werk in
de gemeente op een goede manier kan
combineren met zijn studie.

BIDDEN VOOR COSTA RICA
DO Bid voor kerken in Costa Rica. Zij zoe19SEP ken naar manieren om zowel sociaal,
economisch, medisch als geestelijk
iets voor hun omgeving te betekenen.
VR Bid voor hulp voor mensen die vanuit
20SEP Venezuela en Nicaragua naar Costa
Rica zijn gevlucht. Velen van hen
hebben niet voldoende geld voor eten,
gezondheidszorg of onderdak.

LATIJNSAMERIKA

WO Afgelopen juni zijn er verkiezingen ge11SEP weest voor het landelijk bestuur van
de Presbyteriaanse Kerk in Peru. Bid
voor wijsheid en leiding van de Heilige
Geest voor de nieuwe bestuursleden.

ZA Bid voor Bella Flor, die ruim 20 jaar in
21SEP een heel arme wijk van de hoofdstad
San José in woorden en daden met
mensen het Evangelie deelt. Zij doet
dat soms met gevaar voor eigen leven;
er is veel drugs gerelateerd geweld in
deze wijk.

DO De Presbyteriaanse Kerk in Peru is
12SEP actief aan de slag gegaan met het uitwerken van plannen voor kerkplanting
en theologisch onderwijs. Bid dat de
kerk groeit en nieuwe generaties weet
aan te spreken.

ZO Bid voor de theologische opleiding
22SEP ESEPA, waar Kees Geluk docent is. Bid
dat het onderwijs ook gebruikt wordt
om mensen bewust te maken van de
roeping van de kerk voor kwetsbare
mensen in de samenleving.

BIDDEN VOOR PERU

BIDDEN VOOR COLOMBIA

DO Een van de activiteiten van de kerk in
26SEP Colombia is een ontbijt voor eenzame
ouderen. Door een maaltijd, ochtendgymnastiek en aandacht voor elkaar
weten de ouderen dat ze gezien worden en van waarde zijn voor de kerk.
Bid dat ouderen hierdoor tot geloof
mogen komen.
VR Gemeenteleden van een kerk in Colom27SEP bia gaan op bezoek bij verslaafden.
Dat is moeilijk werk, want deze mensen kunnen agressief zijn of willen
geen contact. Bid dat de gemeenteleden ook hun geloof zullen delen met
deze mensen.
ZA Op een aantal plaatsen stellen kerken
28SEP hun gebouw beschikbaar om een
voedzame maaltijd uit te delen aan
arme kinderen in de wijk. Bid dat deze
kinderen en hun ouders ook geestelijk
voedsel zullen ontvangen tijdens deze
ontmoetingen.
ZO Mede dankzij de inzet van Antonie
29SEP en Cora Treuren krijgen kerken in
Colombia steeds meer oog voor diaconaat. Dank voor de bereidwilligheid
van zoveel gemeenten die zich actief
inzetten voor bijvoorbeeld ouderen,
daklozen en kansarme kinderen.
MA Bid voor de toerustingsbijeenkomsten
30SEP die Antonie en Cora Treuren over het
onderwerp gerechtigheid organiseren.
Een belangrijk thema in een land dat
jarenlang heeft geleden onder een burgeroorlog. Bid dat de kerk mag werken
aan verzoening en recht.

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

Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen met u willen we mensen over de hele wereld
bereiken met het Evangelie. Uw gebed is hierbij onmisbaar. Dank voor uw betrokkenheid.
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