Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:
 € 20

 € 40

 per maand

 € 80

 anders, nl. €

 per kwartaal

 per jaar

Voorletter(s) 			

 eenmalig
dhr. / mevr. / fam.

Naam

ZONDAG

MAANDAG

> Bid dat er een getuigenis
> Bid om bescherming,
uit mag gaan van de kleine
eenheid en moed voor
gelovigen in Centraal-Azië. christelijke gemeenten in
Kyrgyzstan.

Adres
PC & plaats
E-mail

WOENSDAG

Banknr. (IBAN) N L
Datum 		

Week van gebed voor
Centraal-Azië

Handtekening

Plaats

Vul deze kaart in en stuur hem in een envelop naar:
GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen
(een postzegel is niet nodig)

U kunt ook een gift overmaken via gzb.nl

Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25e van de maand.
Een incasso kunt u binnen 8 weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen
door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. We gebruiken uw gegevens om u op de hoogte
te houden van ons werk door post, email, telefoon. U heeft altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te
melden. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.

> Bid dat jongeren in Oezbekistan God leren
kennen en een plaats mogen vinden binnen de
christelijke gemeenten.

DINSDAG
> Bid voor de christelijke gemeenten
in Kazachstan die
mensen met een
alcoholverslaving
opvangen en hen
helpen om een
nieuw leven op te
bouwen.

DONDERDAG

VRIJDAG

> Bid voor christenen in het gesloten Turkmenistan die onder
moeilijke omstandigheden toch
hun geloof belijden.

> In Tadzjikistan worden veel meisjes
en vrouwen misbruikt. Bid voor de
kleine groepen christenen die hen
opvangen en Gods liefde laten zien.

ZATERDAG
> Bid voor bemoediging en wijsheid voor de zendingswerkers in Centraal-Azië.
Omdat zendingswerk verboden is, kunnen we hier niet hun namen noemen.

Betreden op
eigen risico,
pas op!
Zendingscollecte – Pinksteren 2019

In het geheim
Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in
de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in CentraalAzië is dit realiteit. Zij komen daarom in het geheim samen.
Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door
de politie komen regelmatig voor. Je kunt een boete krijgen of een gevangenisstraf als je je geloof uitdraagt. Het is een risico om te geloven. Ondanks alle
weerstand komen mensen tot geloof en is er
veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die
worden gegeven.

“Mijn leven is erg veranderd”
Met haar werk in het ziekenhuis verdiende
Malika* nauwelijks voldoende om voor haar
gezin te zorgen, daarom nam ze regelmatig
stiekem etenswaren mee naar huis. Via een
vriend kwam ze tot geloof. Ze wilde erg graag
meer van de Bijbel weten en ging meedoen met
een Bijbelcursus. Malika: “Op een dag kregen we levensmiddelen voor de patiënten in ons ziekenhuis. Het was enorm veel. Ik wilde weer wat in mijn tas stoppen,
maar toen sprak God tot mij: ‘Hoe kun je van deze mensen stelen?’ Vanaf die dag

Zo kunt u helpen
heb ik nooit meer iets meegenomen. In het cursusboek zag ik later een tekening waarop een meisje zegt:
‘Ik dank God dat Hij mij heeft gered van de verleiding
om van mijn werk te stelen.’ Dat raakte mij diep, want
dat ging over mij! Deze cursus heeft me echt geholpen
om te groeien in geloof en om op God te vertrouwen.”

Kleine huisgemeenten

Geef voor Bijbelcursussen,
De Bijbelcursussen hebben
een enorm positieve invloed
zodat christenen in Centraalop de vele kleine huisgeAzië groeien in geloof!
meenten in Centraal-Azië:
deelnemers zijn actiever in
de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer
oog voor hun naaste. Het aantal cursisten groeit. In heel Centraal-Azië zijn er op
dit moment zo’n 2200 cursisten.
* Malika is een schuilnaam. In verband met haar veiligheid kunnen we haar echte
naam niet noemen. Ook staat zij niet op een van de foto’s.

Uw hulp is nodig voor het ontwikkelen van nieuw
cursusmateriaal en het trainen van cursusleiders.

> Wij geloven in de kracht van het gebed! Bid in de week van Pinksteren
zeven dagen lang iedere dag voor het zendingswerk in Centraal-Azië.
> Geef tijdens de collecte of via de machtigingskaart voor Bijbelcursussen
in Centraal-Azië. Een cursus kost per deelnemer € 40.
> Speciaal voor kinderen is er leuk materiaal ontwikkeld over zending in
Centraal-Azië. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/wereldkids.
Als de benodigde middelen voor de Bijbelcursussen zijn behaald, wordt het overige deel
besteed aan andere projecten in Centraal-Azië en soortgelijke projecten. Zie voor meer
informatie: www.gzb.nl/centraal-azie.
Vul de machtigingskaart in of maak uw
gift over op IBAN:
NL91 INGB 0690 7624 45.
Wilt u ook meehelpen met de
verspreiding van het Evangelie, ook in
gesloten landen? Word dan lid van
de GZB: www.gzb.nl/ikwordlid.
U ontvangt dan 4 x per jaar het
magazine ‘Alle Volken’.
Periodiek nr 2, Pinksteren 2019

