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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



Maandag      1:  Michel en Janet zijn in 2015 verhuisd naar Hongarije. Hun 
                          roeping: ”Twee harten die God dienen en zichtbaar maken 
                          onder de allerarmste van Hongarije”. Ze zetten zich in voor
                          daklozen in Boedapest en hulp aan gezinnen en ouderen.  
                          Dankpunten: wekelijks ruim 100 voedselpakketen in Boedapest
                          en aan 50 gezinnen/ouderen in Tapiobicske. Hierdoor 
                          komen mensen in aanraking met het Evangelie en de liefde
                          van God.  Gebedspunten: Als we weer diensten mogen 
                          hebben met de daklozen, voor een soepele overgang. We 
                          verwachten nog meer mensen., dat ook zij God leren kennen.  
Dinsdag        2: Bid voor het onderwijzend personeel. De coronamaatregelen
                          hebben grote invloed op hun (manier)van) lesgeven. 
Woensdag     3:  Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie 
                          mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan 
                          rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop, om vertrouwen,
                          om het “nochtans..” van het geloof 
Donderdag   4: Bid voor wie het beroep op zee ligt. Een goede vaart en 
                          een behouden thuiskomst. 
Vrijdag         5: Bid voor de rouwenden. De wereld en de tijd gaan verder, 
                          meer het verdriet blijft. Bid om de troost dat voor God a
                          allen in leven zijn en dat dit leven en deze dood niet het 
                          laatste zijn, mar het voorlaatste. 
Zaterdag       6:  Bid voor de mensen in de vitale beroepen. 
Zondag         7: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      8: Bid voor de vele randkerkelijken in onze gemeente. Dat er 
                          ontmoeting zal zijn en gesprek met elkaar en met Jezus.
Dinsdag        9: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel. 
                           De HEER is onze helmeester en wie daarvan een schaduw-
                          gestalte is verdient ons gebed en onze dankbaarheid. 
                          Zij zetten zich in en nemen risico voor ons.
Woensdag   10: Vandaag worden de eindexamenuitslagen officieel bekend 
                          gemaakt. De examens verliepen dit jaar anders dan de voor-
                           gaande jaren. De blijdschap over het geslaagd-zijn zal niet 
                          minder zijn, maar de sfeer daaromheen wel. Wees blij met 
                          de geslaagden en bid voor wie het (nog) niet gehaald hebben.



Donderdag  11: Bid voor alle pogingen om een vaccin te vinden tegen het 
                          Covid 19 virus. 
Vrijdag       12: Bid voor het kabinet en parlement. In dagen van crisis moeten
                          belangrijke beslissingen worden genomen en besproken. 
                          Bid om een geest van samenwerking en wijsheid.
Zaterdag     13: Bid voor wie eenzaam is. Bovenop de eenzaamheid die er 
                          toch al kan zijn is er de opgelegde i.v.m. de anti-covid 
                          maatregelen. 
Zondag       14:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    15:  Bid voor de gezinnen. We leven in een drukke en bedrukkende
                          tijd, mensen hebben veel verantwoordelijkheden. Dat ouders
                          en kinderen n iet langs elkaar heen leven maar met elkaar e
                          en voor elkaar. 
Dinsdag      16: Veel  mensen kunnen niet of heel anders op vacantie. Dat 
                          kan ingrijpend zijn, bid hiervoor.
Woensdag   17: Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap
                          en een voorspoedige geboorte. 
Donderdag  18: Het sociale leven wordt ernstig geraakt. Jubilea, verjaardagen
                          kunnen niet groots gevierd worden, Maar ook het gewone 
                          bezoek aan (groot) ouders en (klein0 kinderen staat onder 
                          druk. Bid hiervoor.
Vrijdag       19:  Het kerkgemeentelijke leven heeft last van de RIVM maat-
                          regelen. Laten we bidden voor elkaar, laten we contact 
                          houden, De telefoon, het internet, de kerkradio, de website 
                          zijn belangrijke hulpmiddelen 
Zaterdag     20: Morgen is het Vaderdag. Bid voor de vaders en dank voor 
                          hen. Bid ook voor hen, die geen vader meer hebben of die 
                          het nooit geworden, of die hun vaderschap niet hebben 
                          kunnen waarmaken.
Zondag       21: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    22:  Bid voor uw buren, links en rechts en aan de overkant van 
                          de straat. 
Dinsdag      23:  Bid voor de kerkeraad.



Woensdag   24:  Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers i.v.m. 
                          hun werken door de week. Hun verantwoordelijkheid is de 
                          verkondiging ook in het persoonlijke gesprek, het openen 
                          van de Bijbel, ook in de kleinste kring. Het gesprek van 
                          hart tot hart, het gebed één op één., het bezoekje, zo maar 
                          of met reden. Veel van dit alles moet nu telefonisch. 
Donderdag 25:  Bid voor de kerken in de regio. Wij delen één dienst en één
                          verantwoordelijkheid.
Vrijdag       26: Bid voor onze gemeente. Om groei in aantal, gemeenschap, 
                           diepgang en gehoorzaamheid.
Zaterdag     27:  Neem de tijd om eens te bidden voor uw familie. Niet eens 
                          zozeer om hun bekering , maar om een zegen, een blijk van
                          liefdevolle aanwezigheid van God en van mensen. 
Zondag       28: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    29: Bid voor ons land, ons parlement, ons kabinet. Dat wij in 
                          dit alles niet zonder God zullen zijn.
Dinsdag      30: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren in de druk 
                          van de tijd en de omstandigheden. Waar man en vrouw, ouders
                          en kinderen deze basis veiligheid in dankbaarheid kunnen 
                          vieren en gedenken. Soms kan het zwaar zijn als één van 
                          beide partners getroffen wordt door ziekte.  
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