
Kapelse Gebedskalender maart  2023 

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. 
 
Zaterdag     4:   Bid voor de mensen die slachtoffer zijn van natuurrampen, aardbevingen zoals in 
Turkije en Syrië, overstromingen, aanhoudende droogte of regen. Bid voor de hulpdiensten, voor 
wederopbouw.. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zondag       5: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”  

Maandag   6: Bid en dank voor de inloopochtend.  Ontmoeting, gezelligheid, opbouw. Bid en dank 

ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag      7:  Gisteravond en vandaag viert Israël het Purimfeest.  Een herinnering, op een 

uitbundige carnavaleske  aan het feit dat koningin Esther de genocide van Haman wist te 

verhinderen.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Woensdag   8:. Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze technische en financiële 

mogelijkheden staat de belofte van God, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22), maar 

er is het gevaar van onze mateloosheid.  Bid dat wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven. 

Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Donderdag 9: Het ergste van de coronapandemie lijkt voorbij, maar hij is niet over. Dank voor wat al 

bereikt is en wat weer kan, en bid voor de mensen die lijden aan post-covid. Bid en dank ook voor.. 

(naam gemeentelid) 

Vrijdag      10: Bid en dank voor de scholen. Er wordt onderwezen , geleerd en ontmoet. Bid ook dat 
er levenslessen geleerd worden. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zaterdag   11: Bid voor de moeilijke beslissingen die re genomen moeten worden i.v.m. de 
stikstofreductie.   Rekening moet worden gehouden met de natuur, de agrarische sector, de 
woningbouw. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zondag      12: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   13 Bid en dank voor het jongerenkringwerk. Bijvoorbeeld voor de kring “Lekker en pittig”. 
En voor het overige jeugdwerk. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Dinsdag      14:   Bid voor de zieken in en rond onze gemeente. Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 
Woensdag    15: Bid en dank voor de credo-en belijdeniskring.  Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 
Donderdag  16 : Vanavond is er Connect.  Intensieve persoonlijke uitwisseling en en delen van geloog 
en leven Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 



 
Vrijdag           17: Vandaag is het huwelijk van Erik Oele en Anja ? in ?. Bid hiervoor en voor hen. Bid 
en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zaterdag   18:  Morgen is wordt de basiscatechese feestelijk afgesloten in een gezamenlijke dienst in 
de Mozeskerk. Twee jaar lang hebben jongeren uit de groepen 7 en 8 deze vorm van catechese 
gevolgd.  Bid voor de dienst en de jongeren. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Zondag      19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag  20:  Vanavond vergadert het moderamen. DE voorzitter, de scriba, de predikant, een 
pastorale en een kerkrentmeesterlijke ouderling en een diaken bereiden de agenda van de kerkeraad 
voor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Dinsdag     21:  Bid voor het volk en het land van Oekraïne. Bid en dank ook voor.. (naam 

gemeentelid) 

Woensdag 22: Bid voor de jeugddiensten en het jeugdwerk. Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 
Donderdag  23: Bid voor het ouderenkringwerk, bijv. de gemeentegroeigroep en de kring Kring geloof 
bewijzen?! Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
 Vrijdag      24: Bid voor de mensen die rouwen. Verdriet blijft. Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 
Zaterdag   25: Bid en dank ook voor de “kleine” momenten in het leven, een vriendelijk woord, 

samen gamen , winkelen of koffiedrinken. Bid en dank ook voor .. (naam gemeentelid) 

Zondag      26:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” 

Maandag   27:  Vanavond is er kerkeraad, het gebinte van de gemeente. Een gemeente krijgt bestand 

juist door het soms saaie en taaie, maar onmisbare en daarmee geestelijk-belangrijke werk van de 

kerkeraad. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Dinsdag     28: :  Bid en dank voor de ouder die wij (gehad) hebben die we mogen zijn. De meest 

intense geloofsoverdracht is de “gewone” van ouder op kind en de beste vragen worden daaraan 

juist vaak gesteld door het kind aan de ouders.  Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 

Woensdag  29:  Dank, dat je mag en kunt danken. Niet alleen dat er reden is voor dankbaarheid, 
maar ok dat er een adres is. Onze dankbaarheid komt bij Iemand aan. Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 
Donderdag 30: Bid voor de overige kerken, in ons dorp en wereldwijd. Wij zijn de eersten niet en wij 
zijn de oudste niet, maar wij zijn allen kinderen van God. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid) 
 
Vrijdag  31: Bid en dank voor gezin, familie en  goede vrienden. Bid en dank ook voor.. (naam 
gemeentelid) 
 



Deze maandelijkse gebedskalender is een initiatief van de Hervormde Gemeente Kapelle. Mede 
opgesteld door Madelief Paauwe, Emma Kouwen, Ruben Oele, Rick Overwater, Cathie Blokzijl  en 
Isabella de Groot van de kring “Lekker en pittig” .  
Voor meer informatie zie onze website www.hervormdekerk-kapelle.nl 
Of:  Ds. L.C.P. Deventer, tel. 0113 341216 
email: ldkapelz@gmail.com 
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