
zondag 29 augustus zondag 5 september zondag 12 september zondag 19 september
Vandaag wordt de VBW afgesloten met een geza- Dank voor de belofte, dat we door het volbrachte Bid, dat de werkers van Open Doors in India elke Wat een zegen, dat de Heere ons nog 
menlijke kerkdienst. Dank voor het werk, dat ge- werk van de Heere Jezus uit mogen zien naar een dag door de Heere worden aangevuurd en bemoe- steeds kinderen toevertrouwt! We bidden
daan is om kinderen met Gods Woord vertrouwd nieuwe hemel en een nieuwe aarde. digd om de vervolgde kerk te bereiken, zodat ze de voor de ouders, die vandaag hun kindje 
te maken en bid voor een goede dienst. moed niet verliezen. ten doop houden. 

maandag 6 september
maandag 30 augustus Bid dat de regering van Israël God meer gaat betrek- maandag 13 september maandag 20 september
Vandaag beginnen de scholen weer! We zijn dank- ken bij de beraadslagingen, voor wijsheid, en dat er We zijn dankbaar, dat de kerkelijke activiteiten niet We danken voor de mogelijkheid van 
baar voor het christelijk onderwijs in onze omge- geen grondgebied zal worden weggegeven, waar- langer vooral online zijn, maar dat we ook daadwerke- godsdienstonderwijs op de openbare scho-
ving en we dragen leerkrachten aan God op voor van God zegt: het land is van Mij. lijk elkaar mogen ontmoeten. Bid voor geschikte len en bidden om zegen hierop.
het werk, dat zij doen. leiding voor al het kinder-, jeugd- en kringenwerk.

dinsdag 7 september dinsdag 21 september
dinsdag 31 augustus Simone is bezig met een nieuwe visumaanvraag. dinsdag 14 september Dank voor de materialen, die door de ge-
Bid, dat Gods Woord zijn weg mag vinden via inter- Bid, dat dit voorspoedig zal verlopen. Bid voor het online zendingswerk van Global Rize, meente gegeven zijn voor het werk in de 
net, nu de feestelijke dienst, waarin het Lika-NT zou Dank voor het nieuwe levensjaar, dat Simone half waardoor veel mensen juist in gesloten landen de Oekraïne. Bid voor een veilig transport
worden opgedragen, weer niet door kon gaan. Bid augustus heeft ontvangen en bid, dat zij inspiratie mogelijkheid hebben om het Evangelie te horen en met nog meer materiaal. 
voor een veilige terugreis van Gert en Alie de Wit. krijgt om haar werk met vreugde voort te zetten. geholpen kunnen worden bij hun vragen. Bid voor de mensen, die opgevangen zul-

Bid voor de vrouwen, die door de Shelter ambulant len worden in het nieuwe drugsopvang-
woensdag 1 september begeleid worden, en voor het team, dat  hen daarin woensdag 15 september centrum.
Bid voor allen, die te maken hebben met demen- bijstaat. Bid voor iedereen, die in psychische nood zit. Bid
tie. Bid ook voor alle familie en mantelzorgers, die voor de juiste contacten en zo nodig goede hulp- woensdag 22 september
om hen heen staan en verdriet hebben over het woensdag 8 september verleners. Bid ook, dat hulp geaccepteerd zal We bidden voor alle ouderen, die hun
lijden van hun dierbare. We mogen dankbaar zijn voor de mensen, die na worden en een uitweg zal bieden. krachten voelen afnemen, dat zij troost vin-

behandeling het vooruitzicht op genezing hebben. We den in de zekerheid, dat hen een goede 
donderdag 2 september bidden voor geduld en doorzettingsvermogen, als donderdag 16 september Toekomst beloofd is. Bid ook, dat zij in deze
Vanavond komen kerkenraads- en gemeentele- voor herstel langere tijd nodig is. Vanavond start de Alpha-cursus. Bid voor een goed levensfase zien, hoe de Heere hen nog
den bij elkaar voor een aftrap van het winterwerk. begin, waarin het fundament gelegd mag worden gebruiken wil.
Bid, dat wij als gemeente weer betrokken willen donderdag 9 september voor een open ontmoeting en gesprek met elkaar.
worden bij de activiteiten, die opnieuw opgestart Vandaag bidden we voor de kinderen in pleegge- donderdag 23 september
kunnen worden. zinnen, die vaak met een dubbele loyaliteit te maken vrijdag 17 september We bidden vandaag voor het werk, dat de
Helaas kan de zangavond niet doorgaan. Bid, dat hebben. We bidden, dat we aandacht voor hen zullen De nood in de wereld is hoog! We kijken naar Afgha- kerkenraden in het nieuwe winterseizoen
we als Voorthuizense christenen elkaar blijven op- hebben. We bidden ook voor de pleegouders. nistan, waar de Taliban opnieuw aan de macht is. mogen doen. Bid ook voor nieuwe leden.
zoeken en bemoedigen. We bidden speciaal voor de vrouwen en de christenen

vrijdag 10 september in dit land, die onder grote druk staan. vrijdag 24 september
vrijdag 3 september Bid, dat de beroepingscommissie leiding mag ont- Perron 16 is verhuisd. Bid om een snelle
16 september begint de Alpha-cursus weer. Bid vangen om de juiste predikant te vinden om onze zaterdag 18 september afhandeling van de subsidie-aanvragen, 
om voldoende gemotiveerde leiding en deelne- gemeente te dienen. 20 september start de aangepaste cathechese weer zodat de verbouwing kan beginnen.
mers. en morgen wordt het seizoen geopend met een 

zaterdag 11 september speciale dienst. Bid hiervoor. zaterdag 25 september
zaterdag 4 september Morgen mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Morgen wordt het winterwerk geopend. We
Morgen is er weer een openluchtdienst! We zijn Wat een zegen, dat we door het werk van de Heere Voor de volgende gebedskalender kunt u / jij zijn dankbaar, dat we weer vaker bij elkaar
dankbaar, dat dit weer mogelijk is en bidden om Jezus verlost zijn van onze zonden en als Gods t/m 15 september gebedspunten mailen naar mogen komen. We bidden voor een goe-
een goede opkomst (en droog weer). kinderen aangenomen zijn. magda@clcnederland.com de startdienst en zegen op al het werk.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van te voren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Efeze 2:10
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