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Het coronavirus heeft wereldwijd grote impact. Het heeft uiteraard ook grote gevolgen voor onze partnerkerken en
zendingswerkers. Uw gebed voor hen is onmisbaar!

Wilt u bidden voor de volgende punten:
ZONDAG 6 SEPTEMBER

de coronacrisis. Ze waren nog druk-

werkers van de kliniek de liefde van

Vandaag mag wereldwijd het

ker dan anders met het uitdelen van

Jezus Christus mogen tonen in hun

Evangelie weer verkondigd worden.

zaaigoed en voedselpakketten om

werk en leven.

Bid voor de kerk in Tsjechië die

mensen door deze periode heen te

behoefte heeft aan goed opgeleide

helpen. Naast praktische hulp is er

(jonge) predikanten die voltijds

altijd aandacht voor het Evangelie

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

beschikbaar zijn om de gemeenten

en gebed.

Bid voor een jonge evangelist in

te dienen. Bid dat nieuwe studen-

Centraal-Azië die al verschillende

ten zich aanmelden om theologie te

chemotherapieën heeft ondergaan.

gaan studeren, om later de kerk te

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

Zijn gezondheid is erg kwetsbaar

kunnen dienen.

De Filipijnen ondergaan inmiddels

en de toekomst is onzeker. Wilt u

hun zesde maand van lockdown. De

bidden voor de nieuwe behandeling

werkloosheid is gestegen naar ruim

die onlangs is gestart? Bid ook dat

MAANDAG 7 SEPTEMBER

45% en veel families zijn in armoede

hij Gods nabijheid en hoop mag

In het boeddhistische Thailand zet-

terecht gekomen. Ook de lokale

ervaren.

ten Sijmen en Annelies den Hartog

kerken worden hard getroffen door

zich in voor het stichten van nieuwe

het gebrek aan inkomsten. Toch zijn

gemeenten. Ze oriënteren zich op

we dankbaar voor al het werk dat

ZATERDAG 12 SEPTEMBER

de mogelijkheden in hun nieuwe

ze de afgelopen maanden hebben

Een bijzonder moment: volgende

woon- en werkomgeving Udon

mogen doen, zoals bijvoorbeeld

week rondt een groep Zuid-Soeda-

Thani. Waar zijn nog onbereikte dor-

voedselpakketten uitdelen. Bidt u

nese vluchtelingen hun studie theo-

pen, met welke kerken en voorgan-

voor kracht om door te gaan?

logie af en doet examen. Vanwege
de lockdown zal dat in verschillende

gers kunnen ze samenwerken? Bid u
mee om Gods leiding en wijsheid bij
het maken van de plannen?

vluchtelingenkampen plaatsvinden.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER

Bid dat de docenten die hierbij be-

In een van de armste gebieden in

trokken zijn veilig kunnen reizen en

Ethiopië heeft de kerk een kli-

dat de studenten de kracht krijgen

DINSDAG 8 SEPTEMBER

niek. Zij vragen ons gebed voor de

om hun examen met succes af te

We zijn dankbaar voor al het werk

moslimgemeenschap die ze via de

ronden. Dank voor de creativiteit

dat de Protestantse Kerk in Mozam-

kliniek dient. Bid dat zij openstaan

en moed van de directeur van het

bique heeft kunnen doen voor men-

voor het goede nieuws van het

Kajo-Keji Christian College, ds. Jame

sen in afgelegen gebieden tijdens

Evangelie. Bid ook dat de mede-

Lule.
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