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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.



Vrijdag         4:  Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Hun nood 
                          en onze verantwoordelijkheid. Wat kunnen we wel en wat 
                          niet doen.  Waar ligt de grens ook van onze mogelijkheden.
                          Bid dat de mensensmokkelaars gestopt zullen worden en 
                          dat niet talloze vluchtelingen in slavernij of prostitutie 
                          terecht komen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag       5:  Bid voor de vele duizenden christen-martelaren. Zij betalen
                          met hun leven voor het geloof in Jezus. Daarbovenop worden
                          velen vervolgd, gediscrimineerd en verjaagd. Bid voor wie 
                          niet weg willen of kunnen. Bid ook voor de vervolgers, dat
                          zij zich zullen bekeren. Bid en dank ook voor..
Zondag         6: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      7: 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)
Dinsdag        8:  Bid voor wie vastgelopen of teleurgesteld is in relaties, qua
                          verkering, huwelijk, werk. Eenzaamheid en machteloosheid
                          kan een mens verlammen. Bid en dank ook voor..
Woensdag     9: Bid voor de muziek in onze gemeente. Ook dat gaat nu 
                          aangepast. Dank voor wie zich hiervoor inzet.  Bid voor de
                          jeugd. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 10: Deze dagen wordt voor de meeste leerlingen de examenuit-
                          slag 2021 bekend. De examens verliepen dit jaar anders dan
                          de voorgaande 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. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       11: Bid voor wie rouwen, Verdriet, gemis blijft, maar ook het 
                          heden met de gave en opgave daarvan.  Bid en dank ook 
                          voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     12: Bid voor de overheden, voor wie verantwoordelijkheid draagt
                          in politiek, bedrijfsleven, kerk en maatschappij. Bid ook dat
                          God Zijn Heilige Geest niet wegneemt uit onze cultuur. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       13: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..” 
Maandag    14: vanavond vergadert het moderamen. In deze periode is ook
                          die verantwoordelijkheid binnen en voor  de kerk  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



Dinsdag      15:  Bid voor de formatiebesprekingen. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   16: Bid en dank voor de nieuwsbrief. Een voor ons andere manier
                          van onderling contact, naast het bezoekwerk, in persoon en
                          telefonisch, de eredienst en kerkelijk Leven. Bid en dank 
Donderdag 17:  Bid voor de overige kerken in de gemeente Kapelle: de PKN
                          gemeente in Biezelinge, de christelijke Gereformeerde Kerk,
                          de Koptische kerk, de PKN gemeente in Wemeldinge, de 
                          gereformeerde gemeente, de vrij-evangelische gemeente. 
                          Wij delen, hoe onderscheiden ook, één dienst. Bid en dank 
                          ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       18: Het vaccineren is in volle gang in ons land. Bid ook voor 
                          die landen en mensen die achterop zijn geraakt. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     19: Morgen is het vaderdag. Bid en dank voor wie een vader is 
                          (geweest) voor jezelf en voor anderen, lichamelijk maar 
                          ook geestelijk. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       20: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    21: Vanmorgen rond halfzes  is officieel de zomer begonnen. 
                          Zal het qua beperkingen een andere zomer zijn dan vorig jaar?
                          Toen gemaakte plannen kunnen wellicht alsnog doorgaan. 
                          Dank dat er de vreugde kan zijn om bijv. de zon en het weer,
                          ook al zijn andere mensen en dingen ons ontvallen of 
                          ontnomen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      22: Vanavond vergadert de kerkeraad. Bid voor hen en dank 
                          voor het feit dat er mensen zijn die ook deze taak in de kerken
                          op zich willen nemen. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag   23:  Bid voor slachtoffers van covid 19. Niet alleen de nabestaanden
                          van en zelf besmette zieken, maar ook voor wie er indirect 
                          door contactverbod, sluiting, uitstel reguliere zorg e.d. door
                          getroffen is.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag  24:  Bid voor het kerkewerk in de volle breedte van ambtsdargers
                          en gemeenteleden  in de zomer. Bid ook voor onze kerkelijk
                          werker. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       25: Bid voor wie ons land en de vrede dienen in land-, luchtmacht
                          en marine. Niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar
                           ook, gegeven de – naar gezegd wordt - verwaarlozing van 
                          ons defensiemateriaal soms een hachelijke taak.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     26:  Prinses Alexia viert vandaag haar verjaardag. Bid voor het 
                          koninklijke gezin. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)



zondag       27: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    28:  Iemand heeft ooit gezegd: “De onpersoonlijke hand van de 
                          overheid kan nooit de helpende hand van buren vervangen.
                          Wij hebben de juistheid daarvan gezien bij o.a. de toeslagen-
                           affaire. Dank voor al het werk van vrijwilligers en mantel-
                          zorgers. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      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.. 
Woensdag   30: Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaam-
                           heid, teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen verlenen,
                          familie en personeel in huis of instelling. Bid en dank ook voor..
Juli
Donderdag   1: Bid voor de verslaafden. Aan geld, drank, drugs status etc. 
                          Dank voor de hulpverleners. Bid en dank ook voor.. 
Vrijdag         2: Bid en dank voor de werkers in de gezondheidszorg. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
Zaterdag       3: Bid voor de journalisten. Er is te veel nepnieuws en er is de
                          verleiding om met dit valse nieuws lezers en kijkers te trekken.
                          Dank voor goede, eerlijke journalistiek. Bid en dank ook voor..
Zondag         4:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      5:  Bid voor koning Willem-Alexander en zijn verantwoorde-
                          lijkheid voor gezin , taak en land. Bid en dank ook voor.. 
Dinsdag        6: Bid om en dank voor abtsdragers. Ouderlingen, diakenen, 
                          een scriba, Het is dringend nodig. Bid en dank ook voor.. 
Woensdag     7:  Voor velen is er onzekerheid m.b.t. de vacantie. Kunnen, 
                          mogen, durven we te gaan? Waarheen? Bid dat de vakantie-
                           periode zijn werk kan doen: ontkramping, hervinden van rust,
                          spannend voor de kinderen. Bid en dank ook voor..
Donderdag   8: Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap
                           en een een goede geboorte. Bid en dank ook voor..
Vrijdag         9:  Bid voor het pastoraat-op-afstand, via telefoon of kaartje of
                          anderszins. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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