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BIDDEN VOOR DUITSLAND
ZO Lina*, een buurmeisje van Gerard
09JAN en Janneke de Wit (gemeentestichters in Duitsland), is geïnteresseerd in het christelijk geloof.
Ze heeft het niet gemakkelijk thuis.
Haar moeder heeft een alcoholprobleem en haar vader vlucht in
zijn werk. Bid dat Lina rust vindt
bij Jezus. Bid ook dat Gerard en
Janneke haar op een goede manier
mogen opvangen en dat het contact met haar ouders verbetert.
MA Na een drukke decembermaand
10JAN hopen Gerard en Janneke de Wit,
gemeentestichters in Duitsland,
weer wat op adem te komen. Nu
er geen events zijn, hebben ze
weer meer tijd voor de gewone
activiteiten en contacten; ook
bereiden ze hun verlof in februari
voor. Bid dat de familie De Wit
deze tijd ook kan gebruiken om
extra tijd met elkaar en met God
door te brengen.

BIDDEN VOOR RWANDA
DI In Rwanda werkt de GZB samen
11JAN met de Anglicaanse Kerk aan het
jeugdwerk, trainen van kerkleiders, kleuteronderwijs, vakonderwijs, enz. In 2022 is het tijd voor
evaluatie en het maken van nieuwe plannen voor de toekomst.
Bid voor zegen op het werk en
de leiding van Gods Geest bij het
maken van nieuwe plannen.
WO Martin en Marleen ’t Hart werken
12JAN sinds 2016 voor de Anglicaanse
Kerk in Rwanda. Zij delen er hun
kennis en ervaring op het gebied
van ICT en onderwijs. Dit jaar
loopt hun uitzending af en komen
ze terug naar Nederland. Bid voor
een goede overdracht en voorbereiding op de terugkeer naar Nederland. Dank dat ze veel zegen
hebben ervaren op hun werk.
DO In Rwanda zetten Martin en Mar13JAN leen ’t Hart zich in voor de ICT en
het onderwijs binnen de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Deze maand
worden de rapportages over 2021
en de plannen voor 2022 opgesteld. Nu Martin en Marleen terug

zullen keren naar Nederland is het
fijn dat Anselme en Bosco dit nu
zelfstandig kunnen doen. Bid dat
ze gefocust zijn om de plannen
ten uitvoer te brengen. Bid ook
dat ze niet door coronamaatregelen gehinderd worden.
VR Dank voor de doop van Patience
14JAN uit Rwanda. Op een wonderlijke
manier heeft ze de kerk gevonden
waar Martin en Marleen ’t Hart bij
horen en daarmee ook de tienerclub. In de Bijbelstudies leerde ze
dat voor God niets onmogelijk is.
Ook in haar leven maakte God het
onmogelijke mogelijk, zelfs haar
doop. Bid dat ze velen tot God mag
brengen, waaronder haar ouders.

onderdak, voedsel en aandacht.
Bid dat dit een langdurige uitwerking mag hebben in harten
van mensen en de cultuur van het
land, ter verheerlijking van Gods
naam in Turkije.
WO De organisatie Kardelen in Turkije
19JAN zet zich in voor vluchtelinggezinnen met een kind met een
beperking. Door COVID hebben ze
de afgelopen tijd veel online moeten doen. Ze bidden dat er in het
nieuwe jaar weer meer mogelijkheden zullen zijn om de families
thuis te bezoeken. Ze willen graag
extra aandacht geven aan het
onderwijs voor kinderen met een
beperking. Bidt u mee?

BIDDEN VOOR NEDERLAND

BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË

ZA Bid voor Martijn van den Boogaart,
15JAN sinds september 2020 directeurbestuurder van de GZB. Hij geeft
leiding aan de organisatie in een
periode waarin door corona veel
anders is gegaan dan normaal.
Dank voor zijn bevlogenheid en
inzet. Bid dat God hem nabij is en
tot zegen wil laten zijn.

DO Corina werkt in ‘Bergland’* met een
20JAN lokaal team aan de vertaling van
Gods Woord in een van de minderheidstalen. Onlangs is het boek
Psalmen online gepubliceerd.
Dank voor deze mijlpaal en bid
dat de woorden van de psalmen
mensen mogen raken in hun hart!

BIDDEN VOOR TURKIJE
ZO Bid voor de kerk in Turkije, een van
16JAN de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten.
Bid voor doorzettingsvermogen
voor deze kleine minderheid. Bid
dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving.
MA De waarde van de Turkse lira is de
17JAN laatste tijd sterk gedaald, waardoor het inkomen van vele mensen niet meer voldoende is om van
rond te komen. Het zijn zware tijden. Bid dat dit een opening mag
geven voor christenen om te getuigen van de Hoop die in hen leeft.
DI Turkije heeft het laatste jaren te
18JAN maken gehad met verschillende
crises: de pandemie, overstromingen, bosbranden en de toestroom
van vele vluchtelingen. Partnerkerken en -organisaties van de
GZB hebben geen dag stil gezeten
om zorg te dragen voor de vele
mensen in nood. Ze zorgden voor
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VR In een land in Centraal-Azië waar
21JAN weinig ruimte is voor het christelijk geloof, zet Corina* zich in voor
het vertalen van de Bijbel in een
van de minderheidstalen. Zij en
haar team zijn actief op diverse
sociale mediakanalen om zo de
taalgroep te bereiken met Gods
Woord in hun eigen taal. Het aantal volgers groeit gestaag. Bid dat
de posts mensen aan het denken
zullen zetten en dat zij hongerig
worden naar meer!
ZA Een lokale filmmaker wil een
22JAN documentaire maken over het
Bijbelvertaalwerk waar Corina*
bij betrokken is. Dit is een unieke
kans, maar ook spannend in een
context waar weinig ruimte is
voor het christelijk geloof en waar
je dus niet alles kunt delen! Bid
dat deze film het werk dicht bij
de inwoners van ‘Bergland’ mag
brengen, maar ook dat er geen
nadelige gevolgen zullen zijn.
* In verband met veiligheid noemen we
geen achternaam en land.

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’.

