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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 13 SEPTEMBER

schap ontstaat. Ze organiseren

hun wijk, zodat hun relaties zich

Het verlangen van het Comenius

allerlei wijkactiviteiten die mensen

verdiepen en er gelegenheid komt

Instituut in Praag is dat een jonge

en kinderen samenbrengen. Een

om te spreken over het Evangelie?

generatie christelijke studenten de

vreugde voor henzelf en gelukkig

Bijbelse boodschap in het dagelijks

óók voor de bewoners, want dit was

leven uitdraagt. Juist op de univer-

er eerst niet. Dank God daarvoor.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER

siteiten is het belangrijk deze bood-

Bid voor energie, creativiteit en

Het Malawische Bijbelgenootschap

schap te laten horen en te tonen.

zegen op het werk.

lanceerde vorig jaar de Bijbel in de
Ellomwe-taal. Als vervolg op het ja-

Bid voor deze studenten, die er vaak
alleen voor staan.

renlange vertaalproject hoopten we

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

dit jaar een Bijbelstudieprogramma

Een predikant uit Costa Rica: “De

te starten voor de Lomwe-bevolking

MAANDAG 14 SEPTEMBER

wereld is in crisis, maar voor ons als

in Malawi en Mozambique. Door de

Wilt u bidden voor de protestantse

kerk is er geen crisis! Juist als er nog

covid-19-perikelen konden we nog

kerk in Colombia? Meer dan anders

meer mensen zijn met nood, kun je

niet starten. Bid dat we op korte

is zij in de wijk zichtbaar doordat

gestalte geven aan het kerk-zijn.”

termijn alsnog kunnen beginnen.

gemeenteleden voedselpakketten

Bid dat veel kerken in Costa Rica

uitdelen aan gezinnen en alleen-

hulp kunnen bieden en dat God zal

staanden die door de coronacrisis

voorzien.

ZATERDAG 19 SEPTEMBER

zijn getroffen. De kerk houdt

De GZB denkt momenteel na over

online-diensten en mensen weten

hoe we in 2021 ons werk kunnen

de weg naar de kerk weer te vinden.

DONDERDAG 17 SEPTEMBER

voortzetten. Er zijn veel vragen

De familie Wolters werkt in Tsjechië

over de toekomst in relatie tot de

met Network Praha, een jonge ge-

gevolgen van de coronacrisis. Dank

DINSDAG 15 SEPTEMBER

meente met het verlangen om men-

voor alle mensen die een warm hart

Bid voor Gerard en Janneke de Wit

sen te bereiken die Jezus nog niet

hebben voor zending. Bid dat we sa-

en hun kinderen, Lisa, Aron en

volgen. Ze richten zich daarbij op

men met kerken wereldwijd kansen

Lars, in Noordoost-Duitsland. Hun

de wijk Bubene , waarheen ze dit

(blijven) zien om het Evangelie van

verlangen is dat in hun woonwijk,

voorjaar verhuisden. Wilt u met hen

Gods liefde te kunnen delen.

Lankow, een christelijke gemeen-

meebidden voor de bewoners van

www.gzb.nl/gebed

