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BIDDEN VOOR NICARAGUA
ZO Bid voor John en Marjan Lindhout
19DEC die na drie maanden in Colombia
op 22 december hopen terug te
reizen naar Nicaragua. Zij hopen
daar het diaconaal toerustingswerk weer op te pakken binnen de
Iglesia Reformada, een nog jonge
kerk met gemeenten in achterstandswijken van grote steden.
Bid om een behouden reis en dat
reisbeperkingen geen hindernis
zullen zijn om terug naar hun
standplaats te gaan.

MA Dank voor de meer dan 250 kinde20DEC ren die afgelopen jaar iedere dag
naar het onderwijsproject van de
kerk in Nicaragua konden komen.
Dank voor alle liefde, aandacht,
voedsel en lessen die gegeven
werden aan kinderen die opgroeien in een context van armoede en
uitzichtloosheid.

BIDDEN VOOR ALBANIË
DI Bid vandaag voor het werk van
21DEC onze partner Gevangenzorg
Albanië. Pastoraal medewerkers
bezoeken wekelijks de 24 gevangenissen in Albanië. Dank voor
alles wat ze doen: ze organiseren
activiteiten en Bijbellessen en
bieden een luisterend oor. Bid
dat gevangenen ondanks hun gevangenschap vrijheid in Christus
vinden.
WO Ylli Doce is één van de pastoraal
22DEC werkers bij Gevangenzorg Albanië. Vanwege de covidmaatregelen is zijn werk nu en dan beperkt.
Dank dat hij steeds naar creatieve
manieren zoekt om tóch contact
met de gevangenen te houden.
Als bezoek niet kan, bellen en
schrijven ze elkaar. Zijn trouw
en volharding raakt mensen: “Jij
bent de enige die ons niet heeft
verlaten.” Bid voor Ylli.
DO Soms vragen gevangenen aan de
23DEC pastoraal medewerker of hun fa-

milie geholpen kan worden. Hun
thuissituatie is vaak heel moeilijk
vanwege de gevangenschap van
de zoon, vader of moeder. Dank
God dat Gevangenzorg Albanië
hier ook oog voor heeft. Soms
gaat het om klusjes in en om huis,
soms om een voedselpakket,
altijd met een vriendelijk woord.
Bid dat ze zo vele families tot
troost mogen zijn in donkere
tijden.
VR Dank God voor de liefde en
24DEC aandacht voor gevangenen in
Albanië vanuit Nederland. Voor
alle gevers, alle bidders. Ook EO
Metterdaad zijn we dankbaar.
Zij voeren actie voor Albanië en
hebben onder andere opnames
gemaakt in de gevangenissen.
Rond deze tijd zenden ze de afleveringen uit, zie https://metterdaad.eo.nl/albanie. Bid dat door
de uitzendingen mensen geraakt
worden.

BIDDEN VOOR ETHIOPIË
ZA Ruim een jaar geleden brak in
25DEC Ethiopië een burgeroorlog uit als
gevolg van een machtsstrijd tussen de regering en de noordelijke
regio Tigray, waar de voormalige
machthebbers vandaan komen.
Sindsdien zijn duizenden mensen
overleden (waaronder een student aan de Bijbelschool die we
steunen) en lijden velen honger.
Bid voor vrede voor Ethiopië, voor
licht in deze duistere werkelijkheid.
ZO Bid voor het werk van de pas
26DEC opgeleide evangelisten van de
‘Woord van Leven’ Kerk in het
westen van Ethiopië. 50 Procent
van de stammen in Ethiopië is nog
niet bereikt met het Evangelie.
De evangelisten planten nieuwe
kerken, onder meer in moslimgebieden. Bid dat door dit werk vele
Ethiopiërs mogen gaan geloven in
de Vredevorst Jezus.

www.gzb.nl/gebed

MA De kerk in Assosa, in Ethiopië,
27DEC runt al jaren een kliniek in het
gebied van de Berta, een stam die
voornamelijk uit moslims bestaat.
De kerk kijkt naar mogelijkheden
om nog meer activiteiten te starten in dit gebied, gericht op evangelisatie en ontwikkeling. Bid
voor de leiding van Gods Geest bij
het maken van nieuwe plannen.
DI De GZB is betrokken bij de oplei28DEC ding van nieuwe evangelisten in
Ethiopië. Om hen te ondersteunen bij hun werk en levensonderhoud is de kerk in Assosa begonnen met het opzetten van een
kleuterschool voor de kinderen
van gemeenteleden. De winst
die daarmee wordt gemaakt, is
bestemd voor evangelisatiewerk
en de Bijbelschool. Bid voor zegen
over deze plannen. Kijk voor meer
info op www.gzb.nl/kleuterschool.

BIDDEN VOOR NEDERLAND
WO De GZB is dankbaar voor alle
29DEC steun het afgelopen jaar. Dankzij
een betrokken achterban mochten we wereldwijd het Evangelie
delen, in woorden en daden. Bid
dat het werk dat we samen met
onze partnerkerken hebben mogen doen tot zegen zal zijn.

BIDDEN VOOR LIBANON
DO Ds. Kees van der Knijff is docent
30DEC aan een seminarie in Beiroet,
de hoofdstad van Libanon. Recent
is een nieuwe lichting studenten
begonnen. Bid mee dat de studie
hen toe zal rusten voor hun taken
in de kerk. Het werken in een uitdagende regio vraagt om voorgangers met diepgang en stabiliteit.
VR Hannah, Nathan en Timon van der
31DEC Knijff wonen sinds maart samen
met hun ouders in Libanon. Hun
vader is docent aan een theologische opleiding en hun moeder is
jeugdarts. Het leven in Libanon is
niet altijd makkelijk, maar ze heb-
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welke andere plek in Indonesië ze
dienstbaar kunnen zijn in Gods
Koninkrijk. Wilt u voor hen bidden?

ben hun draai alle drie gevonden.
Dankt u mee? En bidt u dat de
jaren in een vreemd land ook voor
hen gezegende jaren zullen zijn?
ZA In haar werk als jeugdarts in
01JAN een kliniek in een arme wijk van
Beiroet komt Esther van der
Knijff veel ouders tegen die in
de overlevingsstand staan en
die weinig hoop hebben voor de
toekomst. Bid om kracht voor hen
en wijsheid voor Esther om voor
hen tot bemoediging te zijn.
ZO Libanon heeft twee jaren vol
02JAN crises achter de rug. Aan het begin
van 2022 zijn er maar weinig
Libanezen met hoop op verandering, veel mensen zouden liever
emigreren als het zou kunnen.
Bid mee voor een omkeer in de
hopeloosheid.

BIDDEN VOOR INDONESIË
MA Björn en Marlies van Veelen zijn
03JAN als zendingswerkers uitgezonden
naar de kerk van Java; Björn als
jeugdwerker en Marlies voor zorg
aan mensen met een beperking.
Ze hebben een lastige tijd achter
de rug, waarin het niet goed
lukte om het werk samen met de
partner op te starten. De komende maanden onderzoeken ze op

DI Vandaag zal Marlies van Veelen,
04JAN zendingswerker in Indonesië,
samen met haar collega een
medische post gaan bezoeken.
Dank voor de mogelijkheden
om medische hulp te geven aan
mensen die dat nodig hebben.
Bid dat de vrijwilligers hun werk
met plezier mogen doen en dat zij
op die manier Gods liefde mogen
laten zien.
WO Voor veel mensen in Indonesië is
05JAN het leven zwaar. Het is moeilijk
om rond te komen, bovendien
krijgen deze mensen weinig hulp
vanuit hun omgeving. Bid dat
kerken steeds meer oog krijgen
voor mensen aan de rand van
samenleving. Bid dat juist deze
doelgroep de liefde van Jezus mag
ontvangen.
DO Er zijn grote gebieden in Indone06JAN sië waar bijna geen christenen
wonen. Bid dat de Heer van de
oogst werkers uitzendt. Bid dat
er mensen zijn die zich geroepen
voelen om met deze moeilijk
bereikbare groepen het Evangelie
te delen.

www.gzb.nl/gebed

BIDDEN VOOR DUITSLAND
VR Bidt u vandaag mee voor onze
07JAN werkers Gerard en Janneke de Wit
in Oost-Duitsland? Zij proberen
op allerlei manieren met wijkgenoten – jong en oud – hun leven
en het Evangelie te delen. Dank
God dat ze dit met zoveel liefde,
geduld en creativiteit doen.
ZA Gerard en Janneke de Wit,
08JAN gemeentestichters in Duitsland,
vierden samen met zo’n 50
buurtgenoten een openluchtkerstfeest, waarbij kinderen
van de kidsclub het kerstverhaal
uitspeelden. Dank God voor de
mogelijkheid om op deze manier
mensen in aanraking te brengen
met de werkelijke betekenis van
Kerst.

