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Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, 
die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 

in Christus Jezus bewaren
Filip. 4: 6, 7

Paulus zegt: Ik dank God onophoudelijk voor u (allen) en noem u in
mijn gebeden. (Ef. 1:16). Probeer daarom, nu de gemeente onder 
de druk van de versplintering leeft, náást het gebed van de dag ook
iedere dag ook voor een telkens wisselend gemeentelid te bidden.



april
Donderdag 28: Jom Hasjoa, dag van de catastrofe. De wereldwijde Joodse 
                          gemeenschap herdenkt de moord op zes miljoen joden in 
                          de W.O. II. Zoals in ons land op 4 mei is er in Israël 2 mi
                          nuten stilte> Bid voor Israël, voor de nabestaanden.  
Vrijdag       29: Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt,
                          lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop 
                          zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst 
                          dreigt te gaan heersen.  Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag 30:      Bid en dank voor je huwelijkspartner. Morgen is er een 
                          jeugddienst. Het is nooit makkelijk geweest jongeren bij de
                          kerk te betrekken en te houden. Bid daarom hiervoor. 
Mei                    Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         1: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      2:  Bid en dank voor de inloopochtend. Mensen ontmoeten elkaar,
                          spreken over gewone dingen, halen herinneringen op in de 
                          ruimte van ons kerkgebouw en ons dorp. Bid en dank ook voor..
Dinsdag        3: Tachtig jaar geleden werd in Nederland de “jodenster” in-
                          gevoerd en verplicht gesteld. Bid voor deze lotsgemeenschap.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     4:  Vanavond de herdenking der gevallenen. In onze kerk een 
                          korte eredienst en daarna de “burgerlijke” plechtigheid. 
                          Bid voor de mensen die nog de gevolgen van de oorlogen 
                          dragen. En ook voor allen die rouwen om een mens die is 
                          heengegaan. Want verdriet en gemis blijft, maar ook het heden
                          met de gave en opgave daarvan.  Bid en dank ook voor.. 
Donderdag   5: Bevrijdingsdag. “Blijf – zegt de Kerk – bij uw Bevrijder”.  
                          Dank voor vrijheid en bid voor wie gevangen en gebonden 
                          zitten. Bedenk, bedank en bid.  Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag         6: Bid voor en denk aan wie rouwen. Herinneringen, aan data 
                          en gebeurtenissen gekoppeld brengen het gemis en de ander
                          soms pijnlijk naar voren. Bid en dank ook voor.. 
Zaterdag       7: Morgen is Moederdag. Bid daarom voor allen die moederlijke
                          liefde en zorg geven aan kinderen. Bid ook voor de Kerk, 
                          dat zij “moeder” voor de gelovigen zal zijn. Plek van 
                          geborgenheid.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         8:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      9: Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in 
                          een verpleeg- of verzorgingshuis.  Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      10: Vanavond is de vrijwilligers/gemeenteavond in onze kerk. 
                          Dank voor de vele (ruim 250) vrijwilligers en bid voor een 
                          geslaagde avond. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Woensdag   11: Vanavond komen in Wolphaartsdijk vertegenwoordigers bij
                          elkaar uit de voormalige “ringen” van de Kerk. In de coroanpe-
                             riode was er nauwelijks intergemeentelijk contact. Bid en 
                          dank dat dit weer kan. Bid en dank ook voor.. 
Donderdag 12:  Bid voor de alleengaanden. Soms vrijwillig, maar vaker 
                          onvrijwillig, door scheiding of dood.  Eenzaamheid kan 
                          een zware last zijn. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       13:  Bid om groei voor de gemeente. Zowel in aantal, in gemeen-
                           schap, als in diepgang. De groeigroepen in onze gemeente 
                          (maar die natuurlijk niet alleen) zijn hier in het bijzonder op 
                           gespitst. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     14: Morgen is de gezin/school/kerkdienst. Om 11.00 uur. Voor 
                          het eerst echt gezamenlijk. De protestantse.Mozeskerk, de 
                          christelijke gereformeerde Opstandingskerk eb onze 
                          hervromde Gemeente vieren gemeenschappelijk. Ds. de Roest,
                          ds. Westrate en ds. Deventer gaan voor. Bid en dank hiervoor 
Zondag       15: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    16:  Het moderamen vergadert en bereidt de kerkeraad voor. 
                          Dat is zowel een vreugdevolle als een serieuze zaak. Een 
                          gemeente is een gemeente des Heren èn een gemeente van 
                          mensen, tegelijk en door elkaar. Dat gaat soms niet vanzelf.
                          Maar in geloof en vertrouwen worden wegen gezocht. Bid 
                          voor het moderamen.  Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      17:  Koningin Maxima is jarig. Bid voor haar, haar gezin en haar
                          verantwoordelijkheid. Vanavond is er interkerkelijk overleg.
                          Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   18: Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt, 
                           lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop 
                          zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst 
                          dreigt te gaan heersen.  Bid en dank ook voor.. 
Donderdag  19:  De Franse Dodenherdenking is vandaag. Ook hier geldt: 
                          Bedenk, bedank en bid.  Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag       20: Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen, Youth for 
                          Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij 
                          en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen
                          komen doen zij hun zegenrijk werk . Bid en dank ook voor..
Zaterdag     21: Bid voor wie ons land en de vrede, maar ook de gerechtigheid
                          dienen in land-, luchtmacht en marine. Niet alleen een grote
                          verantwoordelijkheid, maar ook  een hachelijke taak.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       22: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    23: Vanavond vergadert de kerkeraad. Gemeente-zijn in onze tijd



                          is gave en opgave, geloven soms tegen de wind in vertrouwen
                          op god, Bid hiervoor. Bid ook voor en om nieuwe ambtsdragers
                          om visie, vreugde en vertrouwen.  Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag      24: Bid voor koning Willem-Alexander en zijn gezin. Maar ook
                          voor zijn rol en verantwoordelijkheid in de politiek.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   25: Bid voor en om vrede in de wereld. Land staat tegenover land
                          en ook intern is er oorlogszucht. Bid dat Gods Geest ons zal
                           bewaren voor nog ergere.  Bid en dank ook voor..
Donderdag  26: Dank voor huwelijken, die hebben kunnen duren. Mensen 
                          zijn voor en hebben elkaar gespaard. De tijd zelf is een factor
                          geworden van dank voor alle betrokkenen, ouders, kinderen,
                          vrienden.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag      27:   Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers. Als herders
                          en leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor 
                          het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid ook voor
                          onze kerkelijk werker. Bid en dank ook voor..
Zaterdag     28: Morgen een vroege (09.30 u.) dienst in onze kerk en een 
                          latere (11.30 u.) aan de Zwarte Weel. Bid voor beide diensten,
                          bij de Weeldienst komen ook mensen, die de reguliere diensten
                             niet bezoeken. Vandaag gaat de kerkeraad met elkaar iets doen.
                          Een uitstapje naar Yerseke, met elkaar optrekken en eten. 
                          Bid hiervoor.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       29: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis,
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    30:  Een kerk kan moeilijk bestaan als er niet velen zijn, die vrij-
                           willig iets of veel van de taken op zich willen nemen. Bid 
Dinsdag      31: Bid voor onze broeders en zusters in de verdrukking, en ook 
                          voor de kerk in het westen, dat zij niet zal indommelen, maar
                          actief zal zijn en getuigend. Dat zij en wij ons niet zullen 
Juni                   schamen Gemeente van Jezus Christus te zijn.  Bid en dank 
Woensdag     1: Bid voor wie rouw draagt. Mensen ons voorgegaan, mensen
                           gemist, levens (af)gebroken. “Voor Hem leven zij allen” 
                          heeft Jezus gezegd en beloofd. Hierop mogen wij vertrouwen. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   2:  Bid en dank voor het jeugdwerk, de jeugd en jeugdouderlingen.
                          Dat is bij iedere generatie weer een uitdaging en een zorg: 
                          de overdracht van geloof. Denk ook aan de kinderkerk. Bid 
Vrijdag         3:  Bid voor de zwangeren en bid ook voor hen, die graag kinderen
                          zouden willen hebben.  Bid en dank ook voor..
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