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Frank. Bid dat de kerk meer oog
krijgt voor mensen met een beperking, hen als volwaardig ziet en
hen ook zo tegemoet treedt.

BIDDEN VOOR ALBANIË
ZO Hervin uit Albanië is opgevoed als
06DEC moslim, maar werd al op jonge
leeftijd christen. Hij is nu directeur
van een theologische school. Vorig
jaar is hij gestart met een promotieonderzoek. Bid voor hem, dat
hij tot zegen mag zijn voor andere
voorgangers in de regio.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
MA Het is Advent. We zien uit naar
07DEC de komst van Jezus. Bid dat we
in navolging van Hem omzien
naar mensen die het juist in deze
donkere dagen voor Kerst moeilijk
hebben, die zich eenzaam voelen,
zeker nu er door corona minder
samenkomsten zijn. Bid dat we
Gods liefde en nabijheid mogen
ervaren en een open hart hebben
voor de mensen om ons heen.

BIDDEN VOOR MALAWI

DI Bid voor een goede samenwerking
08DEC van kerken in Zuid-Malawi. Door
diverse trainingen leren gemeenteleden meer over leiderschap,
preken, dienstbaarheid en omzien
naar elkaar. In een aantal gemeenten volgen mensen de trainingen
om zelf weer anderen in de regio
te trainen. Bid dat de trainingen
vrucht mogen dragen.
WO Ds. Gert van de Pol is coördinator
09DEC van een Bijbelstudieprogramma in
het zuiden van Malawi. Het team
gaat een spannend traject in.
Ze gaan videotrainingen maken
waarmee mensen in de lokale
gemeenten leren hoe ze op een
interactieve manier Bijbelstudie
kunnen doen en Bijbelstudiegroepen kunnen leiden. Dank dat de
kerk hierin nieuwe wegen inslaat,
bid om bekwame mensen die dit
plan kunnen realiseren.
DO Rieneke van de Pol werkt in Tidza10DEC lerana, een opvanghuis in een
sloppenwijk van Blantyre (Malawi)
voor mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking.
Bid voor de bewoners, de verzorgenden en de nieuwe manager,

VR In Malawi is het aantal corona11DEC gevallen en -doden relatief laag
gebleven. Reden voor dankbaarheid! Toch treft de pandemie het
toch al arme land hard. Er komen
nauwelijks toeristen naar Malawi,
velen verloren hun baan, het
tekort aan buitenlandse deviezen
stijgt. Een ramp! De zwaksten
worden het hardst getroffen. Bid
dat de kerk juist ook voor hen van
betekenis mag zijn.

BIDDEN VOOR NOORD-AFRIKA
ZA Dank voor het werk en de bereid12DEC heid van de zendingswerkers
in Noord-Afrika. Ze werken in
stilte aan de opbouw van Gods
Koninkrijk in landen waar de kerk
klein en kwetsbaar is en bedreigd
wordt. Bid hen Gods kracht en
vreugde toe in hun werk.
ZO Marieke* gaat in Noord-Afrika als
13DEC sociaal werker aan de slag met
kwetsbare jongeren en vrouwen.
Momenteel volgt zij nog een taalstudie Arabisch. Haar taaldocent
Leila* is uit nieuwsgierigheid
begonnen met het lezen van de
Bijbel om meer te weten te komen
over de verschillen tussen het
christelijk geloof en de islam. Ze
stelt regelmatig vragen die soms
tot goede gesprekken leiden. Bid
om Gods leiding en wijsheid voor
zowel Marieke en Leila.
MA Op een plek in Noord-Afrika waar
14DEC geen lokale kerk is, vormt een
team van internationale werkers
de kerk. Door (onverwachte) veranderingen zal het team binnenkort uitdunnen naar twee personen. Bid voor deze kleine, kwetsbare gemeenschap, dat zij - hoe
klein ook - een helder licht mag
verspreiden in haar omgeving.
DI In de wereld van de islam doen de
15DEC jonge kerken in Noord-Afrika aan
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het boek Handelingen denken.
Het zijn veelal eerste generatie
christenen, die nog moeten groeien in gemeenschap en geloofsleer.
Dank voor Gods werk en bid dat
Hij net als ten tijde van Handelingen ‘dagelijks mensen aan de
gemeente toevoegt’.

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
WO De pandemie heeft een domino16DEC effect op veel mensen en kerken
in Centraal-Azië. Er is gebrek aan
medische zorg en de armoede,
werkloosheid en huiselijk geweld
zijn toegenomen. Voorgangers
staan onder grote druk en ook
de geestelijke nood is groot. Bid
voor volharding, bescherming en
gezondheid.
DO Veel Centraal-Aziaten werken
17DEC als gastarbeider in Rusland of
Turkije. Door de pandemie zijn
velen van hen in de problemen
gekomen. Vaak zijn er ook andere
dan financiële redenen om als
gastarbeider te vertrekken. Bid
dat mensen gaan inzien dat ze
hun problemen moeten oplossen
in plaats van ervoor weg te lopen.
VR In Centraal-Azië heeft Simone*
18DEC een opvanghuis opgezet voor
vrouwen die te maken hebben
met huiselijk geweld. Als de
vrouwen wordt gevraagd of ze
ook mensen hebben met wie
ze over hun problemen kunnen
praten, zeggen ze vaak ‘nee’. Er
is heel weinig vertrouwen tussen
mensen onderling, ook in kerken.
Bid dat dit gaat veranderen.
ZA Bid en dank voor Simone*, die zich
19DEC in Centraal-Azië al jarenlang inzet
voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Bid om
wijsheid bij het begeleiden van
de vrouwen in nood die op haar
pad komen. Bid ook voor de lokale
mensen van haar team.
* 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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