
zondag 13 juni zondag 20 juni zondag 27 juni zondag 4 juli
Bid voor de nieuwe regering van Israël en de Vandaag mogen we in alle diensten het Heilig Vanavond is er een jongerendienst. Dank voor alle In Psalm 96:10 staat: Zegt onder de volke-
nieuwe minister-president Bennet, dat hij vanuit Avondmaal vieren. We zijn dankbaar, dat we dit jongeren, die bij onze gemeente horen en bid, dat ren: De Heere is Koning! We bidden, dat 
zijn geloof in God en Zijn woord regeert. weer met meer mensen samen mogen beleven. deze dienst hen zal helpen om hun leven in dienst wij als Nederlanders terugkeren tot God,

van de Heere te besteden. Bid voor de voorganger onze Koning.
maandag 14 juni maandag 21 juni om wijs op (onverwachte) vragen te reageren.
Dank voor het veilige transport naar Roemenië. Bid voor het beroepingswerk, dat God de commissie maandag 5 juli
De kleding was welkom en er werd meteen een op het spoor van de predikant wil zetten, die Hij voor maandag 28 juni Morgenochtend is Bethabara open. Bid, 
kledingbeurs georganiseerd. Voorthuizen op het oog heeft. Bid voor de jongeren, die na het behalen van hun dat er goede contacten en opbouwende

diploma een keuze moeten maken voor een ver- gesprekken ontstaan.
dinsdag 15 juni dinsdag 22 juni volgopleiding. Bid voor hen, die niet geslaagd zijn.
Vanavond komt de doopkring voor het eerst sinds Vanavond is het vierde praatje van Over geloven dinsdag 6 juli
vorig jaar maart weer bij elkaar. We zijn dankbaar, en zo… Bid voor Wim van der Vegte, dat hij de dinsdag 29 juni We bidden voor Simone, dat ze in deze
dat dit weer mogelijk is en we bidden om een ze- boodschap aantrekkelijk en begrijpelijk over kan Bid voor mensen, die worstelen met psychische en zomer ook tijd zal vinden om zelf rust te
gen voor de ouders, die hieraan deelnemen en brengen, zodat mensen hongerig worden naar psychiatrische problemen, niet alleen in onze eigen nemen en opgeladen te worden.
voor Wim van der Vegte, die deze kring leidt. het kennen van de Heere Jezus. gemeente, maar ook in de gemeentes, waar we mee Bid voor de bewoners van de Shelter en

verbonden zijn. voor het team, dat leiding geeft.
woensdag 16 juni woensdag 23 juni
We bidden vandaag voor alle gemeenteleden, die We bidden voor alle gemeenteleden, die bezig zijn woensdag 30 juni woensdag 7 juli
financiële zorgen hebben en daardoor niet op va- met revalidatie. Ook de mensen, die niet meer reva- Vanavond is er weer een ontmoeting voor Mannen Bid voor de mensen, die deel uitmaken
kantie kunnen. lideren, maar het einde van hun leven zien naderen, onder elkaar. Bid voor een inspirerende en opbou- van het begeleidingsteam geesteijke strijd

brengen we in gebed bij de Heere. wende (online) bijeenkomst. en de PPH. Ook in de zomer gaat de zorg 
donderdag 17 juni voor kwetsbare mensen door. Bid om wijs-
Onder dankzegging mag vanavond de huwelijks- donderdag 24 juni donderdag 1 juli heid en inzicht.
kring weer van start gaan. We bidden om een We zijn dankbaar voor het werk, dat de broeders Vanavond mogen we samen zingen tot eer van onze
open sfeer, waarin vertrouwelijke gesprekken verzetten in de kerkenraden en de diaconiën. Bid, dat Heer! We zijn dankbaar dat we onze stem weer mo- donderdag 8 juli
mogelijk zijn. zij met vreugde in de wijngaard van de Heere mo- gen laten horen en bidden, dat onze God grootge- We bidden voor die situaties, waar het hu-

gen arbeiden. maakt zal worden. welijk een knellende band is geworden. 
vrijdag 18 juni Bid om herstel, al dan niet met hulp.
Perron 16 heeft een nieuw onderkomen, maar vrijdag 25 juni vrijdag 2 juli
voor de start van de verbouwing moet eerst de Het echtpaar Guus en Laura Vos zijn deze maand Dominique is als oud Lika-vertaler nu betrokken als vrijdag 9 juli
fondswerving rond zijn. Bid, dat er snel genoeg vertrokken naar GraceFarm in Malawi om onder- taalkundige bij het Boa-team. We danken voor de We bidden voor alle kinderen, die opgroei-
financiën zullen zijn om te beginnen met de steuning en leiding te geven en pastoraal werk te goede genezing van zijn been, dat verbrijzeld was bij en in een pleeggezin. Dank voor een veili-
verbouwing. doen. Bid voor een goede start en prettige samen- een ernstig ongeluk. Hij loopt weer zonder krukken. ge plek en bid om vrede met de situatie.

werking. Bid ook voor de veilige aankomst van een
zaterdag 19 juni containter met waardevolle spullen, die onderweg is. zaterdag 3 juli zaterdag 10 juli
Er is veel nieuwe leiding nodig voor de Bijbelklas. Morgenochtend is er een gastendienst in Bethabara. Bid voor onze jongeren, die kampen met
Bid, dat gemeenteleden met een hart voor kinde- zaterdag 26 juni Het thema is: Een mooie serre. Bid voor een goede faalangst en onzekerheid, dat ze genadig
ren en het verlangen hen vertrouwd te maken met Morgen is de terugkomdienst van Robert en Danja opkomst en zegen voor aanwezigen en betrokkenen. zijn voor zichzelf en elkaar.
het leven met de Heere Jezus zich zullen aanmel- Duits met hun kinderen als afsluiting van hun uitzen- Bid, dat de leden van het Pastorale Jeugd-
den voor dit belangrijke werk. ding naar Albanië. Dank voor wat zij daar mochten Voor de volgende gebedskalender kunt u / jij team energie en tijd heeft om goede ge-
Bid om een zegen voor alle mensen, die in de doen en bid voor een goede aansluiting in Neder- t/m 1 juli gebedspunten mailen naar sprekken te hebben met de jongeren, die
zondagse diensten een taak hebben. land. Denk daarbij ook aan hun kinderen. magda@clcnederland.com aan hun zorgen toevertrouwd zijn.

 Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen.
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13 juni tot en met 10 juli 2021

Gebedskalender
Hervormde Gemeente

Voorthuizen

Bidden en danken

voor en met elkaar




