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BIDDEN VOOR CONGO
ZO In het oosten van de Democra07NOV tische Republiek Congo worden
de oorspronkelijke bewoners,
de Pygmeeën, vaak niet voor vol
aangezien. Bid voor verzoening
en gelijkwaardigheid onder de
verschillende stammen in Congo.
En bid dat de kerk hier een actieve
rol in mag hebben.
De GZB wil samen met de kerk
omzien naar deze kwetsbare
bevolkingsgroep in Congo en
Gods liefde met haar delen. De
opbrengst van de GZB-najaarscollecte is hiervoor bestemd. Doet
u mee?

BIDDEN VOOR INDONESIË
MA Ds. Laurens Jan Vogelaar heeft
08NOV in Indonesië een toerustingsprogramma opgezet om de kleine
gemeenten van de Protestantse
Kerk in Luwu te helpen groeien in
geloof. Eind december hoopt de
familie Vogelaar met verlof naar
Nederland te komen. Bid dat de
verblijfsvergunning vóór die tijd
rond is. Mede door corona ligt er
een intensieve tijd achter hen. Bid
dat ze tijdens hun verlof echt tot
rust mogen komen.
DI Ondanks de coronapandemie in
09NOV Indonesië kon het toerustingswerk onder leiding van ds. Laurens Jan Vogelaar gewoon doorgaan. Na hun verlof zal de familie
Vogelaar er opnieuw de schouders
onder zetten. Bid om wijsheid,
leergierigheid en volharding voor
predikanten die deelnemen aan
het toerustingsprogramma.

BIDDEN VOOR FRANKRIJK
WO Bidt u mee voor onze partnerkerk,
10NOV de Union Nationale des Eglises
Protestantes Réformées Evangéliques de France, oftewel UNEPREF?
Bid dat de kleine Franse gemeenten groeien in geloof en hopelijk
ook in aantal. Bid voor de familie
Lustig, die met enthousiasme een
meerjarig Focustraject is gestart
in vier Franse gemeenten.
DO Deze dagen vindt in Frankrijk de
11NOV jaarlijkse meerdaagse Pastorale

Nationale plaats, bedoeld als een
retraite voor predikanten en kerkelijk werkers van onze partnerkerk, de UNEPREF. Een moment
van ontmoeting en bezinning. Bid
om een gezegende tijd waarin een
ieder persoonlijk mag worden toegerust en bemoedigd om het werk
in de gemeenten weer te kunnen
vervolgen.
VR In een groot gebied ten noorden
12NOV van Montpellier is geen enkele
protestantse kerk te vinden. Onze
partnerkerk, de UNEPREF, heeft
hier twee pioniersplekken waar
bijeenkomsten worden gehouden
in de hoop Fransen te kunnen
bereiken met het Evangelie. In St.
Mathieu-de-Tréviers wordt deze
maand gestart met een pauze-café. Bid om zegen voor deze laagdrempelige plek van ontmoeting.
ZA Het Focustraject in Frankrijk richt
13NOV zich op alle leeftijden. Generaties
worden zo met elkaar verbonden.
Op enkele Bijbelkringen in de regio worden de Focus-Bijbelstudies
behandeld. Een groep jongeren
uit diverse gemeenten die bij elkaar komen in Ganges gebruiken
sinds kort de jongeren-Bijbelstudie. Bid dat ze gezegend mogen
worden en elkaar vasthouden.
Soms zijn ze één van de weinige
jongeren in hun gemeente.

BIDDEN VOOR CONGO
ZO De kerk in Noordoost-Congo
14NOV werkt in een conflictgebied
waarbij jongeren nogal eens op
straat belanden of geronseld
worden door rebellengroepen. In
de ca. 260 kerken was er nog geen
geschikt zondagsschoolmateriaal.
Bid voor het trainen van zondagsschoolleiders en dat het gebruik
van nieuw, kleurrijk materiaal tot
zegen zal zijn voor de kinderen
van Congo.
MA Mark en Corine Godeschalk
15NOV werken in het oosten van de
Democratische Republiek Congo.
Veiligheid is daar geen vanzelfsprekendheid. Bid voor een eind
aan het geweld door gewapende
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groepen. Bid voor Gods merkbare troost voor de miljoenen
vluchtelingen die onder moeilijke
omstandigheden moeten leven.
En bid voor de kerk als baken van
hoop.
DI Samen met de lokale kerk zetten
16NOV Mark en Corine Godeschalk zich
in voor het ontwikkelen van het
ziekenhuis in Lolwa, in het oosten
van Congo. Bid om wijsheid in het
uitvoeren van de projecten die
het komende jaar staan gepland,
zoals de bouw van een nieuwe
patiëntenafdeling, de aanschaf
van medische apparatuur en het
trainen van verpleegkundigen en
artsen.

BIDDEN VOOR SYRIË-LIBANON

WO Er komt maar geen einde aan de
17NOV crisis in Libanon. Van medicijnen
tot elektriciteit, van benzine tot
brood: er lijkt overal tekort aan te
zijn. Bid voor de inwoners van het
land. Bid voor leiders die eenheid
en vrede in het land kunnen terugbrengen.
DO Bid voor onze partnerkerken in
18NOV Syrië en Libanon, die al zoveel jaren lijden onder oorlog, economische crisis en nu ook nog corona.
Bid om volharding, hoop en Gods
nabijheid.
VR Huwelijk Heleen van den Berg
19NOV Op 15 oktober is zendingswerker
Heleen van den Berg in Nederland
getrouwd met Wassim Dandash.
Inmiddels zijn ze samen weer
teruggekeerd naar Libanon. Wilt
u een zegen vragen over hun
huwelijk en leven in Beiroet?
ZA Te midden van de crisis in Libanon
20NOV leven en werken de families Van
der Knijff en Van Saane. Het dagelijkse leven is niet altijd makkelijk
en het verdriet en de wanhoop
van Libanezen voelbaar. Bid om
liefde, wijsheid en doorzettingsvermogen als zij onverstoord
blijven bouwen aan de uitbreiding
van Gods Koninkrijk.

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’.

