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EUROPA

BIDDEN VOOR ALBANIË
WO We zijn een nieuw jaar ingegaan. Wilt
01JAN u bidden of God ook dit jaar het werk
in Albanië en in alle andere landen wil
zegenen en ons wil leiden?
DO Samen met Albanese kerken ont02JAN wikkelt de GZB een programma voor
groei en versterking van de kerken.
Aandachtsgebieden zijn jeugdwerk,
diaconaat en leiderschap. Bid voor een
goede start van dit programma en dat
de gemeenten mogen groeien.
VR Op Bijbelschool ISTL in Albanië worden
03JAN jonge kerkleiders getraind. Aad van
der Maas geeft hen daar les. Bid dat
de studenten goed worden voorbereid
om in hun kerk te kunnen dienen.
ZA Chris van der Maas (17 jaar) zit in zijn
04JAN laatste studiejaar op de internationale school in Tirana, Albanië. Bid voor
een goede afronding en voorbereiding
op zijn vervolgstudie in Nederland.
ZO Dank God dat in Albanië de kerkdeu05JAN ren weer in alle vrijheid open staan,
ook in de wijk waar familie Van der
Maas woont. Bid voor hun Albanese
buren en vrienden, dat ook zij meer
over het Evangelie willen horen.
MA Bij een christelijke naschoolse opvang
06JAN begeleidt Dineke van der Maas vijf
Roma-tieners bij hun Engelse huiswerk. Deze tieners ervaren grote ver-

schillen tussen de situatie op school,
opvang en thuis. Bid voor hen. Dat ze
Gods nabijheid mogen ervaren.

BIDDEN VOOR BOSNIË
DI Als een oorlog voorbij is, blijven de
07JAN herinneringen. Bid voor Bosnië en de
(kleine) kerk daar; dat het Evangelie
meer harten mag raken en verzoening
brengt tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
WO Het werk in Bosnië is in opbouw. Bid
08JAN om helder inzicht voor de plannen
die samen met kerkleiders gemaakt
worden om de kleine gemeenten te
versterken.
DO Adré en Marja Lichtendonk werken
09JAN met veel vreugde in Tuzla, Bosnië. Bid
voor geestelijke groei van de kwetsbare Baptistengemeente en om vreugde
in Christus.
VR Dank dat de eerste maanden van
10JAN settelen in Bosnië voor Adré en Marja
Lichtendonk voorspoedig zijn verlopen. Wilt u meebidden voor het beter
leren spreken van de Bosnische taal?
ZA Gordana was atheïste, hoorde na de
11JAN burgeroorlog in Bosnië van Amerikaanse zendelingen het Evangelie en kwam
tot geloof. Toen die vertrokken, kreeg
Gordana de leiding over de gemeente.
Dank voor Gods werk en volharding in
haar leven.

ZO De Bosnische Senada is de enige in
12JAN haar familie die in Jezus gelooft. De
stap om je te laten dopen is dan moeilijk. Bid dat het verlangen naar de
doop groter zal zijn dan de afwijzende
houding van familie.

BIDDEN VOOR BULGARIJE
MA Bulgarije ligt in Zuidoost-Europa en
13JAN heeft ruim 7 miljoen inwoners. Door
een gebrek aan toekomstperspectief
vertrekken veel Bulgaren naar het buitenland. Voor de achterblijvers, veelal
ouderen en kinderen, is dit zwaar. Bid
voor deze mensen en ook voor meer
perspectief in Bulgarije zelf.
DI De Protestantse kerk in Bulgarije is zeer
14JAN klein (1-2% van de bevolking), maar
heeft veel oog voor missionair werk. De
GZB wil de kerk hierin graag ondersteunen. Dank dat de kerk groeit en bid
voor verdere theologische verdieping.
WO In dorpen in de Bulgaarse regio Burgas
15JAN zijn door evangelisatiewerk van vrouwen meerdere bijbelstudiegroepen en
huisgemeenten ontstaan. Dank voor
de vele mensen die in de afgelopen
jaren tot geloof gekomen zijn.
DO Foka van de Beek woont sinds een half
16JAN jaar in Burgas, Bulgarije, als theologisch toeruster voor deze dorpen.
Vandaag is haar verjaardag. Bid voor
wijsheid bij haar werk, goede contacten
en de verdere taalstudie.

VR Bid voor Natalia, de evangeliste met
17JAN wie Foka van de Beek samenwerkt.
Ze is veel op pad om de mensen in de
dorpen te bemoedigen en om het evangelisatiewerk verder uit te bouwen.
ZA Meerdere Bulgaarse vrouwen die tot
18JAN geloof gekomen zijn, hebben een moslimachtergrond en ondervinden veel
tegenstand. Bid voor bescherming.
Dank voor de kracht die ze krijgen om
te volharden in het geloof.

AFRIKA

BIDDEN VOOR CONGO
ZO De regio Oost-Congo wordt geteisterd
19JAN door armoede en geweld als gevolg
van stammenconflicten, waarbij soms
groepen mensen worden uitgemoord.
Ook duikt ebola geregeld de kop op.
Dank en bid voor de zendingswerkers
daar, de familie Godeschalk en de
familie Folmer, voor wie de werkomstandigheden zwaar zijn.
MA Bid voor de samenwerking tussen de
20JAN GZB en de Congolse kerk Communauté
Emmanuel (CE). Er zijn plannen om
het werk van de GZB en CE uit te breiden met een project over discipelschap
in de lokale gemeenten. Bid voor een
zegen hierover.
DI Rond deze datum verwachten Willem
21JAN en Joanne Folmer, beiden werkzaam
als arts in Congo, hun derde kindje.
Bidt u mee voor een voorspoedige
bevalling en gezondheid voor moeder
en baby?
WO Timothée (laborant) en Joanne Folmer
22JAN geven op een middelbare school christelijke voorlichting over seksualiteit en
huwelijk. Bid dat de leerlingen hun ziel
en lichaam aan God gaan toewijden.
DO Bid voor dokter Mastaki, de medisch
23JAN directeur, om wijsheid en liefde bij
het aansturen van het ziekenhuis in
Itendey, Congo.
VR Er worden geregeld ernstig zieke men24JAN sen zomaar ‘gedropt’ in het ziekenhuis
waar Willem en Joanne Folmer werken. Zeker bij HIV/aids laat familie hen
nogal eens in de steek. Bid dat deze
mensen Gods liefde mogen ervaren.

BIDDEN VOOR MALAWI

ZA In Malawi is het al een tijdlang
25JAN onrustig, er zijn politieke spanningen
en er zijn regelmatig protesten en
stakingen. Bid voor de Presbyteriaanse Kerk (de CCAP), dat ze in deze tijd
van onrust een boodschap van vrede
en genade kunnen delen.

eigen taal!” Bid dat dit de ervaring van
velen mag zijn.

BIDDEN VOOR MALAWI
DI In de kerk in Malawi zijn jongeren be04FEB zig om nieuw materiaal te ontwikkelen om te gebruiken voor bijvoorbeeld
bijbelstudies. Deze materialen kunnen
ook op scholen gebruikt worden om te
evangeliseren onder leeftijdsgenoten.
Bid dat hun inzet gezegend wordt.

ZO In de regio Blantyre, Malawi, werken
26JAN de kerken aan toerusting van ouderlingen die in de gemeente veel taken
hebben, omdat er niet genoeg predikanten zijn. Ouderlingen leren bijvoorbeeld hoe ze een goede preek moeten
voorbereiden. Bid dat deze ouderlingen met hart, ziel en verstand hun
werk in de gemeente zullen doen.

WO Jongeren in Malawi organiseren activi05FEB teiten om elkaar te bemoedigen, maar
ook om te evangeliseren. Bid dat jongeren hun plek vinden in de gemeente
en dat ze leeftijdsgenoten weten te
bereiken met het Evangelie.

MA Gerco en Wouthera* zijn naar Malawi
27JAN uitgezonden om zich in te zetten in de
strijd tegen mensenhandel en slavernij. Bid voor zegen op hun werk en om
Gods wijsheid en leiding.

DO In Malawi is het nu regentijd. Het aan06FEB tal malaria-gevallen is dan altijd groot.
Bid voor hen die door malaria getroffen
worden. Vooral kinderen, ouderen en
ondervoede mensen zijn kwetsbaar!

DI Mensenhandel is een groot probleem
28JAN in Malawi. Veel jonge mensen hopen op
een betere toekomst en zijn daardoor
gevoelig voor het aanbod van werk of
een opleiding elders, met uitbuiting
tot gevolg. Bid voor slachtoffers en
mensen die opstaan tegen dit onrecht.

VR Ds. Gert van de Pol is bijbelstudiecoör07FEB dinator in Malawi. Veel mensen daar
hebben niet eens een Bijbel. Bid dat zij
de moed vinden om naar bijbelstudiegroepen te gaan en dat zij daar creatief en geduldig geholpen worden om
volwaardig mee te doen.

WO Bid voor goede ontmoetingen van
29JAN Gerco en Wouthera* met kerkleiders,
zodat er ook binnen kerken in Malawi
steeds meer oog komt voor de strijd
tegen mensenhandel, uitbuiting, en
het doen van recht.

ZA Rieneke van de Pol, verpleegkundige in
08FEB Malawi, vraagt gebed voor Christian,
die dankzij donaties uit Nederland de
verpleegkunde-opleiding kan volgen.
Bid voor haar en andere studenten,
maar ook voor jongeren die dolgraag
zouden willen studeren, maar die kans
niet krijgen.

DO Bid voor Sheela, een meisje van 15 in
30JAN Malawi, die drie dagen is uitgebuit
in een bordeel. Ze heeft kunnen ontsnappen en is inmiddels weer thuis. Ze
worstelt met zichzelf en haar situatie.
Bid voor herstel en vrede in haar leven.

BIDDEN VOOR ZUIDELIJK AFRIKA

ZO Een vrouw feliciteren met haar zwan09FEB gerschap is in Malawi niet gewoon. Er
kan vóór en rond de bevalling immers
nog zoveel mis gaan! Bid voor Tawonga,
die in maart hoopt te bevallen.

VR In augustus is de Ellomwe Bijbel
31JAN officieel opgedragen te midden van de
Lomwe bevolking in Malawi. Bid dat
het gebruik van de Bijbel blijvende
invloed zal hebben in het leven van de
Lomwe-sprekers.
ZA Het bezoeken van alle projecten in
01FEB zuidelijk Afrika betekent veel reizen
onder verschillende omstandigheden.
Bid om Gods bescherming voor Gerrit
van Steenbergen op zijn vele reizen.
ZO Martin Ntambo was de spil in het
02FEB bijbelvertaalwerk in Malawi. In juni
2019 overleed hij plotseling. Bid om
kracht voor zijn familie en om wijsheid
voor het Bijbelgenootschap om de
ontstane leegte op te vullen.
MA Uit zomaar een briefje aan het Bijbel03FEB genootschap in Malawi: “God heeft me
zo rijk gezegend door de Bijbel in mijn

MIDDENOOSTEN
BIDDEN VOOR ISRAËL
MA Bid om vrede voor Israël en zijn
10FEB inwoners en vrede met de buurlanden.
Bid om wijsheid voor de regering om
steeds het goede voor de diverse
bevolkingsgroepen te zoeken.
DI Bid voor Albert en Martha Groothedde
11FEB die samen met hun kinderen in Jeruza-

lem wonen en werken. Bid voor goede
contacten met hun orthodoxe, seculiere en messiaanse Joodse stadsgenoten.
WO Bid voor de grenzen van Israël, in
12FEB bijzonder in het zuiden met Gaza waar
het al lange tijd onrustig is, voor rust
voor de mensen die daar wonen.
DO Wilt u bidden voor de Joden die te13FEB rugkeren naar Israël? Voor een goede
integratie en hoopvolle toekomst.
VR Bid voor Corrie* in Israël en haar werk
14FEB in de thuiszorg onder de Russische Joden, vooral ouderen en overlevenden
van de Tweede Wereldoorlog.

ZA Een hele generatie kinderen is opge22FEB groeid in een situatie van oorlog. Veel
van hen zijn niet bezweken voor het
geweld, maar gaan door met het leven
ondanks alle onzekerheid. Bid voor
een toekomst en nieuw perspectief
in Syrië.
ZO Bid en dank voor alle hulp die kerken
23FEB in Syrië mogen bieden in tijden van
crisis en herstel. Bid voor de predikanten en onze broeders en zusters; dat
ze bewogen mogen zijn met hun medemensen en naast praktische hulp vol
moed het Licht mogen uitdragen.

BIDDEN VOOR JEMEN

MA De gelovigen in Jemen zijn actief
17FEB bezig met het delen van Gods liefde
met slachtoffers van de oorlog. God
gebruikt soms moeilijke situaties om
mensen te laten ontdekken wie Hij is.
Dank God dat de afgelopen vijf jaar
meer en meer Jemenieten de God van
de Bijbel hebben leren kennen.
DI De afgelopen jaren zijn er veel Jeme18FEB nieten vanwege de oorlog gevlucht
naar buurlanden zoals Egypte en
Jordanië. Dank God voor het werk van
Haithm*, een in Nederland wonende
Jemenitische gelovige, die betrokken
is bij het werk onder de kleine Jemenitische christelijke gemeenten.
WO Bid voor broeder Saeed, die vanwege
19FEB zijn geloof sinds april 2018 in de gevangenis zit. Geef vrede Heer, geef vrede!
Dat bidden we voor het zo zwaar
getroffen land en volk van Jemen.

BIDDEN VOOR SYRIË
DO Bid voor Syrië, een land dat al jarenlang
20FEB wordt verscheurd door oorlog en geweld. Families kampen met financiële
problemen vanwege de onstabiele
politieke situatie en de enorme economische crisis in het land. Bid voor hen.
VR We denken aan de vele vluchtelingen
21FEB binnen en buiten Syrië. Bid dat ze
veiligheid en een nieuw thuis mogen
ontvangen, maar bovenal dat ze in
hun nieuwe omgeving in aanraking
mogen komen met christenen en zo
God leren kennen.

ZA Er is veel nood in de Peruaanse samen29FEB leving. Mensen hebben te maken met
armoede, misdaad, geweld, corruptie,
ziektes, eenzaamheid, depressies etc.
Bid dat de kerk voor hen tot zegen
kan zijn.
ZO Matthijs en Rosa Geluk en hun kinde01MRT ren zijn zojuist begonnen aan een nieuwe periode van drie jaar in Peru. Bid dat
zij als gezin met frisse energie het werk
en de school weer mogen oppakken.
MA De organisatie van de Presbyteriaanse
02MRT Kerk in Peru is lang niet altijd sterk.
Bid om nederigheid en wijsheid voor
de bestuurders om de kerk te leiden
volgens het voorbeeld van Christus.

ZA Vandaag viert Israël de Sabbat. Bid om
15FEB zegen voor de Joden die in de Messias
geloven. Bid voor de vrede van Jeruzalem, voor Israël en het Midden-Oosten.

ZO Bid om vrede in Jemen en dat de oor16FEB log die al bijna vijf jaar duurt mag stoppen. Bid voor genezing van de vele,
juist ook, geestelijke wonden. Bid voor
lokale christenen, dat zij een getuigenis mogen zijn en licht en hoop uitstralen naar de mensen om hen heen.

impact te hebben op de Peruaanse
samenleving.

LATIJNSAMERIKA
BIDDEN VOOR COLOMBIA
MA Door in vijf verschillende regio’s
24FEB cursussen aan te bieden op bijbelscholen, werkt de GZB in Colombia
aan toerusting van kerkleiders. Er zijn
veel mensen die deelnemen aan deze
cursussen, bid om volharding.
DI Voor veel cursisten van de bijbelscho25FEB len in Colombia is het niet eenvoudig
om elke week naar de les te komen: ze
moeten van ver komen en hebben vaak
geen geld voor het openbaar vervoer.
Bid om oplossingen voor dit soort
praktische problemen, zodat het hen
er niet van weerhoudt om te komen.
WO In de hoofdstad Bogotá komen op werk26FEB dagen meer dan 130 kinderen naar de
kerk. Deze kinderen kunnen uit school
niet naar huis, omdat er niemand is of
omdat ze mishandeld worden. Vaak
is er ook geen geld voor eten. Bid dat
deze kinderen in de kerk naast een
maaltijd liefde van God ontvangen.
DO In Bogotá, Colombia, probeert de kerk
27FEB via de kinderen ook met de ouders in
contact te komen om ze te vertellen
van de liefde van Jezus, maar ook om
over praktische zaken te praten, zoals
de zorg voor kinderen. Bid dat veel
ouders open zullen staan voor deze
gesprekken.

BIDDEN VOOR PERU
VR Bid voor de kerk in Peru, die het ver28FEB langen heeft om niet alleen het Woord
te verkondigen, maar ook concrete

DI Vandaag vragen we gebed voor Roger
03MRT Araujo, de preses van de Presbyteriaanse Kerk in Peru, die voor de zware
taak staat om zowel zijn gemeente als
het kerkverband te leiden.
WO Bid voor verschillende christelijke
04MRT young professionals in Peru, die naar
manieren zoeken om zich naast hun
werk in te zetten voor evangelisatie
en kerkplanting.

BIDDEN VOOR CUBA
DO Ds. Peter Kleinbloesem is een aantal
05MRT maanden van het jaar in Cuba en Peru.
Bid voor Gerdine en de kinderen die er
in zulke weken even alleen voor staan.
VR Vandaag komen in Cuba tal van huis06MRT gemeenten samen. Ieder jaar komen
er tientallen van die gemeenten bij!
Dank de Heere voor de groei van de
kerk in Cuba.
ZA De GZB helpt een gemeente in San
07MRT Pablo de Yao, Cuba, om de kerk op te
knappen zodat er ook een dominee
kan wonen. Bid dat de gemeente een
predikant mag ontvangen.
ZO Doordeweeks leven de studenten van
08MRT het seminarie gescheiden van hun
familie (omdat ze dan intern zijn). Sommigen vinden dat zwaar. Bid dat ze vol
blijven van de liefde van God.

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

ZA Vandaag is de jaarlijkse GZB-dag in
14MRT Barneveld, een dag vol met inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk.
Bid dat het de bezoekers bemoedigt in
hun geloof en dat het hun betrokkenheid bij het zendingswerk vergroot.

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
ZO Bid voor Alice* in Centraal-Azië, voor15MRT malig slachtoffer van mensenhandel.
Dank dat ze Jezus heeft gevonden, bid
dat ze Hem toelaat om ook de wonden
uit haar verleden te helen.

AZIË

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
MA Gerlinde*, Riek en Peter* zijn pas
09MRT uitgezonden naar Centraal-Azië. Bid
voor hun leven in een nieuwe context,
de taalstudie en de ontmoetingen die
zij met mensen hebben.
DI Bid voor de teams in Centraal-Azië
10MRT die bezig zijn met het ontwikkelen en
vertalen van nieuwe bijbelstudiematerialen (TEE-cursussen). Bid dat deze
cursussen tot zegen mogen zijn.
WO In Centraal-Azië valt weinig regen,
11MRT voor een goede oogst wordt het land
bevloeid met water uit rivieren die
door verschillende landen stromen.
Bid voor goede internationale verhoudingen en begrip voor elkaar.
DO Simone* werkt veel met getraumati12MRT seerde vrouwen en hoort veel vreselijke verhalen. Bid dat Simone op de
juiste manier hier mee om kan gaan.

BIDDEN VOOR GZB-DAG
VR Bent u er morgen ook bij op de jaarlijk13MRT se GZB-dag? Van harte welkom! U kunt
zich nog opgeven via gzb.nl/aanmelden.
Bid om goede voorbereidingen en een
gezegende dag.

GZB
DAG
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MA Voor mensen die opgegroeid zijn in
16MRT een hele harde maatschappij is liefde
onbekend. Bid dat de christelijke
gemeenten ‘geworteld en gefundeerd
zijn in de liefde’ (Ef. 3:16-19).

BIDDEN VOOR DE FILIPIJNEN
DI Noord-Samar is één van de armste
17MRT provincies van de Filipijnen. De bevolking wordt regelmatig getroffen door
natuurgeweld. ABCCOP, partner van
de GZB, wil in deze regio missionaire
en diaconaal actieve gemeenten stichten. Bid voor de Filipijnse voorgangers
in deze afgelegen regio.
WO Meer dan 60% van de bevolking van
18MRT Noord-Samar leeft in armoede. Door
middel van beroepstrainingen steunt
partnerorganisatie ABCCOP de bevolking om in hun eigen levensonderhoud
te kunnen voorzien. Bid dat ze door de
training niet alleen vaardigheden leren, maar bovenal in aanraking mogen
komen met de liefde van Christus.
DO Bid voor de trainingen in bijbelse
19MRT preekontwikkeling voor lager opgeleide mensen op de Filippijnen, zodat
op zondag de prediking meer Bijbels
onderlegd wordt.
VR Bid voor zendingswerker Iljo de Keijzer
20MRT op de Filipijnen, voor bescherming
in het drukke verkeer en voor goede
medicijnen voor haar astma. Manilla is
een vervuilde stad.
ZA De vrouw van de Filipijnse predikant
21MRT Ino vertelde dat haar man na de training bijbelse preekontwikkeling veel
meer bij de tekst blijft dan daarvoor.
Bid dat predikanten meer gaan preken
vanuit de Bijbel.
ZO Ds. Bert kwam in de Filipijnse stad
22MRT Baguio en zag het gebrek aan training
bij predikanten. Nu leidt hij 10 groepen predikanten om hen beter toe te
rusten. Bid u mee voor hem?

BIDDEN VOOR NEPAL

in Nepal. Bid dat nog veel meer Nepalezen God mogen vinden tussen de duizenden hindoeïstische en boeddhistische tempels.
DI Dank dat Jiwan, van partnerorganisatie
24MRT Himalaya Outreach Mission, zijn
evangelisatiewerk zo liefdevol en met
grote inzet doet in de bergdorpen
van de Himalaya. Jiwan vraagt ons te
bidden voor bescherming tijdens het
reizen en voor openheid in de dorpen.
WO We danken en bidden voor Banita en
25MRT Bindi. Zij reizen met groot enthousiasme heel Nepal door om zondagsschooltrainingen te geven in kerken
en kinderwerk op te zetten. De vraag
hiernaar is groot. Bid voor zegen op
dit werk en ook voor bescherming
onderweg.
DO Wilt u bidden voor Dibraj Rai, die een
26MRT kleine gemeente in Nepal dient waar
veel blinden komen. Dat werk heeft
zijn hart, maar het is intensief. Bid
voor zegen op zijn werk, voor volharding en vreugde.

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
VR Bid voor de voorgangers in Centraal27MRT Azië die hun werk onder grote druk
moeten doen. Bid voor volharding en
eenheid, maar ook voor gezondheid.
ZA Bid voor de Kisun-vertalers die de
28MRT Bijbel vertalen voor het Kisun-volk:
om inzicht, doorzettingsvermogen, gezondheid en groei in geloof en genade;
dat deze teksten in hun hart vrucht
mogen (blijven) dragen.
ZO Corina* is exegeet in het Kisun-project
29MRT in Centraal-Azië. Dit jaar brengt voor
haar veel veranderingen op persoonlijk vlak. Bid om Gods leiding en het
ervaren van Zijn nabijheid in alles.
MA Naast digitale publicatie is het de
30MRT wens om de in het Kisun-vertaalde
Bijbelboeken ook te laten drukken.
Hiervoor is overheidstoestemming
nodig. Bid om een lokale partner voor
deze aanvraag en voor een positief
resultaat.
DI Naast traditioneel vertaalwerk worden
31MRT ook apps en video’s met bijbelverhalen
in de Kisun-taal gepubliceerd. Bid voor
de mensen die hier naar kijken, dat
God hun harten hongerig maakt naar
meer en hen zal voeden.
* Om veiligheidsredenen wordt in sommige
gevallen niet het land maar de regio genoemd en
worden ook sommige namen niet voluit genoemd.

MA Bid voor zegen op het werk met en
23MRT voor de jonge, groeiende gemeenten

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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