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wijsheid bij de verdeling en dat
deze hulp tot zegen mag zijn?

BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZO In de meeste gemeenten is een
10JAN zendingscommissie en/of thuisfrontcommissie actief. Dank dat
er zoveel mensen zijn die zich
willen inzetten voor het zendingswerk. Bid dat door de activiteiten
die zij organiseren gemeenteleden zich meer betrokken voelen
bij het werk van de GZB.

BIDDEN VOOR BULGARIJE
MA In Bulgarije werkt zendingswerker
11JAN Foka van de Beek nauw samen
met de Bulgaarse Natalia. Samen
willen ze jonge, kleine (huis)
gemeenten in arme dorpen in de
regio Burgas helpen groeien in
Bijbelkennis en in geloof. Wilt u
danken voor deze samenwerking
en bidden voor zegen op hun werk?
DI De afgelopen weken was er een
12JAN enorme corona-uitbraak in de
protestantse kerken in Bulgarije.
Meerdere mensen zijn in het
ziekenhuis terechtgekomen en er
zijn ook mensen overleden. Wilt
u bidden om troost, om genezing
en bewaring en danken dat er ook
weer veel mensen aan de beterende hand zijn?
WO De coronasituatie heeft grote
13JAN impact op het werk van zendingswerker Foka van de Beek. Noodgedwongen liggen bijna alle gebruikelijke activiteiten stil. Wilt
u bidden om wijsheid en uithoudingsvermogen, om het vinden
van (nieuwe) mogelijkheden om
mensen te bereiken, om bescherming nu het aantal besmettingen
nog steeds heel hoog is?
DO Veel mensen in Bulgarije werken
14JAN in het toerisme. Door het wegvallen daarvan is de werkloosheid en
daarmee de armoede flink toegenomen. Met steun vanuit Nederland wil de kerk noodhulp bieden
aan mensen die het zwaarst
getroffen zijn. Wilt u bidden om

BIDDEN VOOR ZUID-SOEDAN/OEGANDA
VR We leven mee met de kerk van
15JAN Zuid-Soedan die nog steeds in
de vluchtelingenkampen van
Noord-Oeganda verblijft. Gisteren
zijn er in Oeganda presidentsverkiezingen gehouden. In de
aanloop daarnaartoe zijn er door
het hele land rellen uitgebroken. Daarbij zijn veel gewonden
gevallen en tientallen doden. Bid
dat de uitslag niet opnieuw tot
onrust en geweld zal leiden.
ZA Ds. Peter en Jeannette de Groot
16JAN verbleven het afgelopen jaar in
verband met corona ruim zes
maanden in Nederland. Dank
met hen dat ze het werk onder
Zuid-Soedanese vluchtelingen in
Oeganda weer hebben kunnen
hervatten, ondanks dat er ook
daar beperkende maatregelen
zijn. Peter is docent aan een theologische opleiding en Jeannette
werkt in de gezondheidszorg.
ZO Jeannette de Groot geeft trai17JAN ningen over moeder- en kindzorg
in een vluchtelingenkamp in
Noord-Oeganda. De deelnemende
vrouwen doen erg enthousiast
mee en zijn leergierig. Bid voor
deze vrouwen, dat ze met enthousiasme hun kennis zullen delen
met andere vrouwen.
MA Het aantal tienerzwangerschap18JAN pen in de vluchtelingenkampen
in Noord-Oeganda is tijdens de
lockdown flink gestegen. Bid voor
wijsheid en bescherming voor jongeren die hun weg zoeken in een
vaak uitzichtloze situatie. Dank
dat de kerk er juist ook voor hen
wil zijn en onder andere trainingen geeft aan meisjes.

BIDDEN VOOR PAKISTAN
DI We bidden voor Pakistan, een
19JAN land dat het afgelopen jaar onder
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andere geconfronteerd werd
met overstromingen, geweld in
de noordelijke grensregio met
India, een sprinkhanenplaag én
COVID-19. Bid voor de overheid,
dat er aandacht en hulp zal zijn
voor de meest kwetsbaren in de
samenleving, met name voor hen
die het afgelopen jaar zo zwaar
getroffen zijn.
WO Bid voor de christenen in het over20JAN wegend islamitische Pakistan.
Vaak worden ze behandeld als
tweederangsburgers en op allerlei
gebieden gediscrimineerd. Bid dat
ze ondanks vervolging zout en
licht mogen zijn en het Evangelie
op een vreedzame manier mogen
uitdragen in hun omgeving.
DO Volgende week biedt het Tameer
21JAN Instituut in Pakistan de module
exegese aan via internet. Dat gebeurt door een Nederlandse gastdocent. Bid voor de deelnemers,
die uit heel Pakistan komen. Bid
voor een goede internetverbinding en dat de cursus ook echt
een verschil zal maken bij het
uitleggen van de Bijbel.
VR Bid voor het team van het Tameer
22JAN Instituut, een theologische opleiding in Pakistan. Bid dat het team
mag groeien in dienend leiderschap. Bid ook om gelijke kansen
voor de vrouwen in het team, dat
ze zich verder mogen ontwikkelen
in het werk en zullen groeien in
zelfvertrouwen.

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
ZA In Centraal-Azië is evangeliseren
23JAN verboden, kerken worden in de
gaten gehouden en invallen door
de politie komen regelmatig voor.
Bid voor voorgangers die onder
grote druk hun werk moeten
doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe
energie.

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’.

