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BIDDEN VOOR NEDERLAND

ZO We vragen uw gebed voor alle
21NOV zendingscommissies en thuisfrontcommissies die zich in de
gemeenten inzetten voor het zendingswerk. Bid om creativiteit,
enthousiasme en doorzettingsvermogen. Het werk van de GZB
kan niet zonder een betrokken
achterban.

BIDDEN VOOR INDIA
MA De GZB werkt sinds 2018 in het
22NOV noorden van India, een regio
waar het hindoeïsme een sterke
stempel zet op de samenleving. Er
zijn enorme verschillen tussen rijk
en arm. De kerk is hier klein, maar
het aantal christenen groeit!
Dank God daarvoor en bid mee om
verdere groei en om volharding.
Want geloven in deze context
heeft vaak een hoge prijs.
DI In arme dorpen in het noorden
23NOV van India is het met gezondheid
en hygiëne slecht gesteld. Bidt u
mee voor het medische/sociale
werk waar de GZB bij betrokken
is? Bid voor de werkers die liefdevol zieken behandelen en voorlichting geven. Waar mogelijk
delen ze ook het Evangelie. God
gebruikt dit, Hij geneest, niet
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dank Hem daarvoor!
WO Bid voor de voorgangers van kleine
24NOV gemeenten in India. Ze zijn zelf
vaak ook nog maar kort christen
en moeten nog veel leren. Een extra uitdaging is dat ze financieel
nauwelijks kunnen rondkomen.
Bid voor de maandelijkse trainingen die we zijn gestart. Hier
doen ze meer Bijbelkennis op én
leren ze vaardigheden waarmee
ze inkomen kunnen verwerven,
bijvoorbeeld door het verbouwen
van groenten.
DO Dank God voor leidinggevenden
25NOV binnen het kerkelijk werk in
India, zoals Sanky en Paulus*. Zij
coördineren de trainingen voor
voorgangers. Ze begeleiden hen,
denken met hen na over de on-

derwerpen die behandeld worden
en motiveren en stimuleren hen
voor hun werk in de gemeenten.
Dank voor de toewijding van deze
leidinggevenden en bid dat ze het
volhouden. We zien hun enthousiasme en liefde en daar zijn we
God dankbaar voor.

BIDDEN VOOR COSTA RICA
VR Bid voor het GZB-programma in
26NOV Costa Rica dat kerken traint en
helpt om diaconaal werk in hun
directe omgeving te organiseren
om zo iets van Gods liefde te
laten zien. Bid dat de kerken de
moed hebben om buiten hun vier
muren te treden.
ZA Bid voor Flory, een vrouw die zich
27NOV inzet voor kankerpatiënten op
het platteland van Costa Rica, zodat ze tijdens hun behandeling in
de stad onderdak kunnen vinden.
Ondanks lastige dingen in haar
persoonlijk leven, zoals een scheiding en gezondheidsproblemen,
weet ze van het opvanghuis dat
ze heeft een thuis te maken waar
men liefde en aandacht krijgt.
ZO Dank voor de kinderen uit de ar28NOV me wijk La Tabla in Costa Rica, die
dankzij de hulp van Claudia Geluk
goede resultaten voor hun ‘Citotoets’ konden halen. Bid dat dit
hen helpt om te dromen van een
andere toekomst dan dat wat ze
iedere dag in hun wijk meemaken.
MA Bid en dank voor Kees en Claudia
29NOV Geluk en hun kinderen. Onlangs
is besloten om hun uitzending
naar Costa Rica te verlengen tot
de zomer van 2023. Bid dat ze tot
zegen mogen zijn voor anderen
en ook dat het onderwijs van de
kinderen een goede voorbereiding zal zijn op hun toekomst in
Nederland.

BIDDEN VOOR DUITSLAND

DI Sinds 2015 wonen Gerrit en Jorine
30NOV van Dijk in Rostock, een stad in
het oosten van Duitsland. Samen
met de Freie Evangelische Gemeinde bouwen ze aan een chris-

www.gzb.nl/gebed

telijke gemeenschap in de sociale
achterstandswijk Evershagen. Die
gemeenschap krijgt steeds meer
vorm. Dank God daarvoor. Het
Evangelie raakt harten. Bid dat
de familie Van Dijk tot zegen mag
zijn en dat de gemeente groeit.
WO Het gemeentestichtingsproject
01DEC van Gerrit en Jorine van Dijk in
Duitsland heeft nu bijna een jaar
een plek van waaruit ze kunnen
werken en activiteiten kunnen organiseren. Op vrijdagmiddag zijn
de ruimtes open en ontmoeten
buren elkaar. Tijdens die middag
wordt ook uit de Bijbel gelezen.
Bid dat mensen geraakt worden
en verdieping zoeken.
DO Binnen het gemeentestichtings02DEC project van Gerrit en Jorine van
Dijk in Duitsland is een vrouwengroep gestart die meer wil weten
over Jezus Christus en Zijn werk.
Ze noemen het een Jesus-Entdeckerinnengruppe. Bid dat nieuwsgierigheid tot geloof en bekering
leidt.
VR In november heeft het team dat
03DEC zich inzet voor een nieuwe gemeente in een achterstandswijk
van Rostock een ‘Straßenkirche’
georganiseerd: een straatfeest
waarbij het Evangelie werd
verteld. Dank hiervoor en bid
dat activiteiten als deze mensen
helpen Jezus te ontdekken.

BIDDEN VOOR ZUID-AFRIKA
ZA In Zuid-Afrika zijn er onlangs
04DEC verkiezingen geweest. Dat er veel
onvrede is in de samenleving,
bleek uit een nadelige verkiezingsuitslag voor de regerende
partij, het ANC. Bid voor vrede
nu er een nieuwe machtsbalans
gevonden moet worden. Bid en
dank voor de kerken, voor hun rol
naar het zoeken van eenheid en
het uitreiken naar de zwakken in
de samenleving.

*In verband met veiligheid noemen we
niet hun echte naam.

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’.

