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BIDDEN VOOR NICARAGUA

BIDDEN VOOR BOSNIË

BIDDEN VOOR MOZAMBIQUE

ZO In Nederland zijn 3 stichtingen
20DEC die zich al jarenlang intensief inzetten voor de kerk in Nicaragua.
Wat een zegen dat zij zo betrokken zijn! Bid dat deze stichtingen
onze broeders en zusters in Nicaragua mogen bemoedigen én dat
de verbondenheid die er is ook de
stichtingen zelf tot zegen mag
zijn.

VR Toen Jezus werd geboren was er
25DEC voor Hem geen plaats. Dat geldt
ook voor de vele vluchtelingen
in Bosnië die leven onder schrijnende omstandigheden. Bid voor
hen en dank God dat er diverse
kerken en christenen zijn die naar
hen omzien. Naast praktische
hulp nodigen ze vluchtelingen
uit voor hun samenkomsten. Ook
organiseren ze vervoer, zorg en
maaltijden.

DI In Mozambique lijkt het gelukkig
29DEC erg mee te vallen met het coronavirus, maar het land heeft wel te
maken met een strenge lockdown.
Veel scholen en kerken werden
gesloten, het internet is ronduit
slecht en online lessen of samenkomsten zijn dan ook onmogelijk.
Bid dat mensen volharden in
geloof en toch manieren vinden
om samen de Bijbel te lezen.

MA Elk jaar opnieuw is het spannend
21DEC of de familie Lindhout (zendingswerkers in Nicaragua) een verblijfsvergunning krijgt. Afgelopen
week zijn de dossiers ingeleverd
bij de migratiedienst. Bid om een
zegen op deze aanvraag, zodat
John en Marjan ook in 2021 het
kerkelijke en diaconale werk van
de Iglesia Reformada kunnen
steunen.
DI De kerk in Nicaragua wil er zijn
22DEC voor mensen in de marge. Dank
God voor een gemeente die oog
heeft voor mensen die een extra
duwtje in de rug nodig hebben.
Dank God dat er mensen zijn die
de oude doña Teresita in haar
rolstoel naar de kerk meenemen.
WO Komende zondag doen de ouders
23DEC van tiener Christopher belijdenis.
Christopher kwam al sinds zijn
kindertijd naar het huiswerkproject en de kerkdiensten van de
Iglesia Reformada in Nicaragua.
Dank God dat zijn ouders nu
ook hun geloof in Jezus Christus
willen belijden en lid worden van
de gemeente.
DO De komende dagen vieren chris24DEC tenen wereldwijd de geboorte
van Jezus. Bid dat zij iets van Zijn
liefde ook weer mogen uitstralen
naar hun omgeving.

ZA Dank dat er ook in Bosnië en
26DEC Herzegovina online kerkdiensten
plaatsvinden en berichten over de
geboorte van Jezus gedeeld worden. Dank dat ze veel beluisterd
en bekeken worden én dat er meer
Bijbels worden besteld. Bid dat
God christenen en voorgangers in
contact brengt met mensen die
zoekende zijn.
ZO Vanwege corona komen de kleine
27DEC protestantse gemeenten in Bosnië en Herzegovina niet overal bij
elkaar. Sommige gemeenten zijn
echter zo klein dat het gelukkig
toch kan. Dank dat daar vandaag
het kerstfeest wordt gevierd. Bid
dat christenen lichtdragers zijn
in hun islamitische omgeving; dat
het licht op Jezus valt.
MA Adré en Marja Lichtendonk zijn
28DEC door de GZB naar Bosnië uitgezonden om te helpen bij de opbouw van de kleine protestantse
gemeenten. Dank voor de goede
contacten die zij het afgelopen
jaar hebben opgebouwd. Vandaag
vertrekken Adré en Marja naar
Nederland voor familiebezoek
vanwege de geboorte van hun 7e
kleinkind. Bid om een veilige reis
en een goed verblijf.

www.gzb.nl/gebed

WO Bid voor het theologisch onder30DEC wijs van Espanor in Mozambique.
In de regio waar zij werkzaam
zijn, is het moeilijk om in deze
tijd de theologische lessen te
verzorgen. Hopelijk lukt het wel
om de studenten te bezoeken in
de gemeenten die zij dienen. De
docent/dominee die betrokken is
bij dit werk probeert toch contact
met iedereen te houden.
DO Bid voor het werk van Chiyem31DEC bekezo in Mozambique. Zij
bezoeken zieken in de afgelegen
dorpen, bidden en bemoedigen
hen, maar geven ook praktische
hulp zoals een lift naar een kliniek
voor een behandeling van malaria. Dit werk wordt gedaan door
vrijwilligers die zelf vaak ook erg
arm zijn. Bid dat ze volharden in
dit belangrijke werk.
VR De eerste dag van 2021! Wilt u
01JAN bidden dat de gemeenten in Mozambique in het nieuwe jaar weer
mogen samenkomen om Gods
naam te loven? Om als kerk weer
open te mogen gaan, moeten
er allerlei maatregelen worden
getroffen, zoals een spatscherm
voor de dominee en het temperaturen van alle gemeenteleden. Bid
dat christenen in Mozambique
mogen volharden in deze eenzame tijd.

Download de - gratis - gebedsapp, waar dagelijks een gebedspunt
wordt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google
Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.

BIDDEN VOOR EGYPTE
ZA Bid voor de voorgangers van
02JAN kleine en kwetsbare gemeenten
in Egypte. Bid om bescherming
en om goede relaties met hun
omgeving. Bid dat zij moed mogen ontvangen om van betekenis
te zijn en daarmee het Evangelie
mogen doorgeven in het islamitische Egypte.
ZO In Egypte zijn de kerken maan03JAN denlang dicht geweest vanwege
corona. Nu is de richtlijn dat 25%
van de zitplaatsen mag worden
gebruikt. In dorpen is het moeilijk
deze regel te handhaven omdat
veel mensen geen (goede) internetverbinding hebben en thuis
meekijken dus geen alternatief
is. Bid om een gezegende zondag,
voor de kerkgangers én voor de
thuisblijvers.
MA Willem-Jan de Wit werkt sinds
04JAN 2008 aan een theologische opleiding in Caïro. Vanwege corona
hebben hij en zijn collega’s al
hun colleges online gegeven en
waarschijnlijk zullen ze dit in
het voorjaar ook nog doen. Hij is
dankbaar voor de mogelijkheden
die de techniek biedt, maar de

studenten en Willem-Jan missen
de dagelijkse ontmoeting met
elkaar op het seminarie. Bid voor
Willem-Jan, zijn collega’s en de
studenten.
DI In Egypte vieren de meeste chris05JAN tenen op 6 en 7 januari Kerst. Vanwege het gevaar van aanslagen
worden de kerken dan extra beveiligd. Bid dat de diensten morgenavond vreedzaam verlopen.

BIDDEN VOOR DE FILIPIJNEN
WO Noord-Samar is één van de armste
06JAN 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.
DO Bid voor het stichten van nieuwe
07JAN gemeenten en voor gemeenteopbouw op het eiland Samar in
de Filipijnen. Door de nog altijd
strenge lockdown en slecht
internet blijft het moeilijk om
hier goede sturing aan te geven.

www.gzb.nl/gebed

Dank voor de eerste contacten
die gelegd zijn en de hulp die kon
worden gegeven in deze moeilijke
tijd.
VR Iljo de Keijzer is op de Filipij08JAN nen betrokken bij theologisch
onderwijs. In maart staan er
preektrainingen gepland. Bid om
wijsheid: moeten deze trainingen
online doorgaan of is het beter
te wachten tot trainingen weer
face-to-face kunnen, al is het in
kleinere groepen? Bid dat waar
mogelijk predikanten elkaar weer
gaan opzoeken en in preek-workshops elkaar helpen om te blijven
groeien.
ZA Zendingswerker Iljo de Keijzer is
09JAN momenteel met verlof in Nederland. Het is voor haar niet duidelijk wanneer zij weer terug kan nu
op de Filipijnen vanwege corona
buitenlanders niet welkom zijn.
Bid voor Iljo in deze onzekere tijd.
Bid ook dat zij een goede balans
vindt in het onderhouden van
contacten op de Filipijnen en in
Nederland.

