
Vierde advent Tweede Kerstdag zondag 2 januari zondag 9 januari
zondag 19 december zondag 26 december Bid om Gods zegen voor de kerken en gelovigen in Bid voor de voorbereidingen voor de 
Bid, dat we als gemeente meer mensen gaan uit- Jezus, Licht in de nacht: vandaag vieren we dat de Israël en de Arabische wereld, dat zij het Licht van week van gebed, die op 16 januari start.
zenden als arbeiders in de wijngaard van de Heer, Heere Jezus naar de aarde kwam om Gods Licht Christus door mogen geven in hun omgeving. 
en dat daardoor onze verbondenheid met de over ons leven te laten schijnen. Bid vandaag voor maandag 10 januari
wereldkerk zal groeien. de vervolgde christenen, die vaak het gevoel hebben, maandag 3 januari Morgen spreken Elsa en Alfa over Global

dat het alleen maar donker is om hen heen. Voor Wim van der Vegte is er nu een nieuwe fase Rize op de open ochtend van het vrouwen-
maandag 20 december in zijn leven aangebroken en zijn week ziet er heel contact. Bid, dat de dames aangespoord
We danken, dat het transport met hulpgoederen maandag 27 december anders uit. Bid, dat hij snel zijn weg hierin zal vinden.  worden om dat wat zij kunnen, bij te 
naar Hongarije en Roemenië veilig is verlopen en Dank voor de voortgang van de verbouwing van het dragen.
voor de kans om onze broeders en zusters daar nieuwe pand voor Perron16. Bid voor de bezoekers, dinsdag 4 janruari
te bemoedigen met extra ondersteuning. die zich juist in deze tijd van het jaar eenzaam voelen. Bid om de leiding van de Heilige Geest in het beroe- dinsdag 11 januari

pingswerk, zodat de te beroepen predikant in Voort- We hopen, dat het club- en kringenwerk
dinsdag 21 december dinsdag 28 december huizen zijn plaats in kan nemen en tot zegen zal zijn. weer op kan starten. Bid, dat we met elkaar
Bid voor de verantwoordelijken in onze gemeente, We zijn dankbaar, dat de container voor GraceFarm de Heere zullen zoeken en Hem vinden. 
die steeds opnieuw lastige beslissingen moeten in Malawi eindelijk veilig aangekomen is. Bid voor het woensdag 5 januari
nemen. Bid, dat we creatieve manieren vinden om team van het weeshuis, de kinderen, die daar wonen Het team van Simone heeft besloten de les over woensdag 11 januari
met elkaar verbonden te blijven. en de mensen, die betrokken zijn bij het sojaproject. seksueel misbruik te gaan geven aan mensen, die op Bid voor alle ernstig zieken in de gemeen-

scholen werken als maatschappelijk werkers en dit te, die zware behandelingen moeten on-
woensdag 22 december woensdag 29 december op termijn uit te breiden naar de maatschappelijk wer- dergaan en toch in onzekerheid leven
Bid voor iedereen, die door het leven moet met Bid voor gemeenteleden, die rouw dragen, dat zij kers in de dorpen. Bid voor de voorbereidingen voor over de toekomst. Bid om kracht en uit-
een handicap of chronische ziekte, dat zij on- vanuit Gods Woord en door ons als broeders en de les. Bid ook, dat de genodigden niet weg zullen houdingsvermogen.
danks deze situatie hun weg met de Heere mo- zusters troost ontvangen.  blijven, omdat christenen de les geven.
gen gaan. Bid ook, dat wij als gemeenteleden Bid ook voor de mensen met (schijnbaar) onverklaar- donderdag 13 januari
naar hen omzien. bare ziekteverschijnselen. donderdag 6 januari We bidden voor Gert de Wit, nu hij zich 

We bidden voor alle kinderen, die opgroeien in een meer gaat richten op het vertaalwerk in
donderdag 23 december donderdag 30 december pleeggezin. Dank voor een veilige plek en bid om de Boa-taal. Bid voor een onbelemmerde
Bid om verbetering van de situatie van de vluchte- Bid voor onze jeugd, nu er veel niet mag. Bid, dat zij vrede met de situatie. communicatie. Bid, dat het team in Congo
lingen, die in ons land veiligheid gezocht hebben op een veilige manier de gezelligheid bij elkaar zullen versterkt zal kunnen worden met een nieu-
Laten we ons oefenen in gastvrijheid. zoeken. We bidden voor alle jongeren in het land, dat vrijdag 7 januari we Congolese taalkundige om samen met

alle beperkingen niet zullen leiden tot vandalisme en We bidden, dat de formerende partijen snel tot een Dominique aan een aantal nieuwe talen of 
vrijdag 24 december geweld. goed regeerakkoord zullen komen. Bid ook voor de dialecten te werken.
Bid voor de kinderen, tieners en jongeren in onze christenen, die politieke verantwoordelijkheid dragen.
gemeente, dat zij zich gezien en aangesproken Oudjaarsdag vrijdag 14 januari
voelen, zowel in het jeugdwerk als in de kerkdienst. vrijdag 31 december zaterdag 8 januari Bid, dat het werk van TWR mensen mag

Vanmiddag is er in beide kerkgebouwen een dienst . Bid voor de verslaafde mannen in het opvanghuis in bereiken, die zonder radio het Evangelie
Eerste Kerstdag We danken de Heere voor Zijn nabijheid in het afge- Skwira. Bid, dat de leiding voldoende kennis, energie niet kunnen horen.
zaterdag 25 december lopen jaar. en geduld zal hebben om de mannen te helpen een 

Want een Kind is ons geboren, een nieuw leven op te bouwen. zaterdag 15 januari
Zoon is ons gegeven, en de heerschap- Nieuwjaarsdag Morgen hoopt Wim van der Vegte voor te

pij rust op Zijn schouder. En men noemt zaterdag 1 januari 2022 Voor de volgende gebedskalender kunt u / jij gaan in de gastendienst in Bethabara. Bid,
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Dank, dat we ook dit jaar mogen beginnen met de t/m 5 januari gebedspunten mailen naar dat de dienst iedereen zal uitnodigen zich

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. ontmoeting met God en elkaar! magda@clcnederland.com (meer) te verbinden aan God en Zijn dienst.

Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God.
Psalm 98:3



19 december 2021 tot en met 15 januari 2022

Gebedskalender
Hervormde Gemeente

Voorthuizen

Bidden en danken

voor en met elkaar




