
zondag 16 oktober 2022 zondag 23 oktober 2022 zondag 30 oktober 2022 zondag 6 november 2022

Vandaag mogen we samen de school-kerk-gezins dienst 

vieren. Een mooie gelegenheid om samen rond God te 

staan. Bid voor fijne en gezegende diensten met 

kinderen en ouders waarin ook degene die niet bekend 

zijn in kerk zich welkom mogen voelen.

We danken dat we samen met een groep Oekraïners in 

vrijheid bij elkaar mogen komen om God te eren. Bid 

dat zij zich ook deel mogen weten van onze gemeente 

zoals iemand van hen zei; wij zijn geen vluchtelingen 

maar allemaal pelgrims.

We mogen dankbaar zijn dat de deuren weer 

openstaan om mensen te ontvangen voor een speciale 

gastendienst. Bid dat Gods Woord harten mag raken in 

het volgen van Hem. Bid ook voor Wim v/d Vegte in 

het overbrengen van Gods Woord.

In Jesaja 19:23-25 staat een prachtige belofte van 

verzoening tussen Egypte, Assyrië en Israël. Mogen we 

bidden in geloof en verwachting als we bidden voor 

Israël. Bid ook voor wijsheid in de komende 

verkiezingen.

maandag 17 oktober 2022 maandag 24 oktober 2022 maandag 31 oktober 2022 maandag 7 november 2022

Dank voor het Christelijk onderwijs in Peru waarvoor 

mevr. Smelt zich inzet. Bid voor het personeel dat zij 

door het brengen van het Woord en het voorbeeld zijn 

in hun eigen leven kinderen mogen leiden tot Jezus. 

Vanavond komen de belijdenis catechesanten bij 

elkaar. Mogen ze elkaar aansporen en 

enthousiasmeren in het volgen en kennen van Jezus. 

Bid voor openheid en vertrouwen.

We zijn dankbaar voor het kringenwerk wat weer 

samenkomt. Dit seizoen wordt er stilgestaan bij 

verschillende aspecten van relaties. Bid dat er ruimte 

in ons hart en denken voor de ander zal zijn. 

Bid voor de kerkrentmeesters die vanavond weer bij 

elkaar mogen komen. Dat zij juiste beslissingen mogen 

nemen in de uitvoering van hun taak en zo goede 

rentmeesters zijn in Gods Koninkrijk.

dinsdag 18 oktober 2022 dinsdag 25 oktober 2022 dinsdag 1 november 2022 dinsdag 8 november 2022

Bid voor de Alpha cursisten die vanavond weer bij 

elkaar komen. Een bijzondere samenstelling van een 

Nederlandse en Oekraïnse groep. Deze avond wordt de 

maaltijd samen genuttigd en vervolgens kunnen beide 

groepen hun studie in eigen taal volgen waarin 

vanavond het bijbellezen centraal staat.

Deze week is het herfstvakantie. Bid voor de kinderen 

die dit niet als ontspanning ervaren omdat er geen rust 

is thuis. Bid ook voor de ouders/verzorgers om hen 

hierbij te helpen, dat zij creatieve mogelijkheden 

mogen vinden in het wegnemen van de spanning.

De vertaalteams in de Boa taal zijn begonnen met het 

vertalen van het bijbelboek Ruth. Bid om wijsheid en 

de leiding van de Heilige Geest bij dit eerste Bijbelboek 

in de Boa taal. Bid ook voor het taalcommité nu 

duidelijk is dat er ook onderzoek naar diverse dialecten 

nodig is.

We mogen danken voor de beroepingscommissie die 

zich weer buigt over het zoeken van een nieuwe 

predikant. Laten we bidden dat de juiste persoon 

spoedig gevonden mag worden. 

woensdag 19 oktober 2022 woensdag 26 oktober 2022 woensdag 2 november 2022 woensdag 9 november 2022

Bid voor de ouderen in de gemeente waar vaak ook veel 

eenzaamheid wordt ervaren en gemis van geliefden. 

Mogen ze ervaren dat U als een deken van Uw liefde en 

nabijheid door de gemeente hen erbij betrekt en zich 

niet buitengesloten voelen.

Bid voor de mensen die deel uitmaken van het 

begeleidingsteam geestelijke strijd en de psycho 

pastorale hulpverlening (PPH). Bid om wijsheid en 

inzicht. Mogen zij een luisterend oor zijn voor mensen 

met verdriet en eenzaamheid en hen bemoedigen.

Het is vandaag dankdag met in de voor de kinderen 

ingerichte middagdienst de vraag 'wie dank jij?'. We 

zijn dankbaar voor alle goede gaven en de prachtige 

schepping die we dit seizoen uit Gods hand mochten 

ontvangen. We bidden voor hen die tegenslag hebben 

ervaren.

Bid voor de mensen die met zware behandelingen te 

maken hebben en nog geen zicht hebben op het 

resultaat hiervan en voor hen die in onzekerheid zitten 

omdat de uitslag van onderzoeken nog niet bekend is. 

Bid dat zij iedere dag voldoende kracht mogen krijgen.

donderdag 20 oktober 2022 donderdag 27 oktober 2022 donderdag 3 november 2022 donderdag 10 november 2022

Dank voor de wijkkerkenraadsleden die zich inzetten om 

de gemeente te sturen. Bid voor eenheid en juiste 

beslissingen in de aansturing en voor het vinden van 

een open deur in waardevolle gesprekken bij het 

bezoeken van gemeenteleden.

Bid voor de leiding van jeugdclubs, Follow One, Follow 

Up, TIC en TIC X. Dat zij passie en liefde voor de 

kinderen en tieners hebben en hen met bewogenheid 

voor Jezus begeleiden. Dank voor de leiding die zich 

hiervoor inzet.

Bid voor pleegkinderen die het soms moelijk vinden 

om niet bij hun eigen ouders te wonen. Voor de eigen 

ouders van pleegkinderen is het moeilijk om te zien, 

dat hun kind in een ander gezin beter op zijn plek is, 

denk ook aan hen in het gebed.

Global Rise mag ervaren dat er behoefte is aan hun 

werk waardoor ze uit hun jasje groeien en een nieuw 

pand nodig hebben. Bid voor de acties om giften 

binnen te krijgen waardoor de droom kan worden 

verwezenlijkt en ze door mogen gaan met hun werk.

vrijdag 21 oktober 2022 vrijdag 28 oktober 2022 vrijdag 4 november 2022 vrijdag 11 november 2022

We mogen danken voor het transport wat weer naar 

Oekraïne mocht gaan. Dank voor de vele spullen die zijn 

ingezameld. We mogen ook bidden voor de gemeente 

in Skwira, dat men de zorg en taak in de gemeente kan 

volhouden. Mogen ze hoop en verwachting blijven 

uitdelen.

We danken voor Simone en haar team voor hun trouw 

en inzet. Bid voor de mensen die vaak erg onder de 

armoedegrens leven en in het Transithuis hulp krijgen 

en zich veilig mogen voelen. Bid ook voor de mensen 

die opgevangen worden in de Shelter.

In Roemenië kunnen we de dorpsgenoten in Gogan en 

Nagyszantó nog steeds helpen met de kleding die we 

mogen ontvangen hier in Nederland. Bid dat men 

kleding wat niet meer gebruikt wordt blijft inleveren en 

voor het komende transport.

Het Alpha weekend wordt vaak als een mijlpaal gezien 

waarin de cursisten het werk van de Heilige Geest 

dieper ervaren. Hierdoor beseffen dat zij niet zonder 

God te kunnen. Dat dit een uitwerking mag hebben op 

de rest van hun leven. Bid voor openheid.

zaterdag 22 oktober 2022 zaterdag 29 oktober 2022 zaterdag 5 november 2022 zaterdag 12 november 2022

Perron16 mag voor veel mensen een toevluchtsoord zijn 

waarin ze in hun eenzaamheid andere mensen 

ontmoeten. Bid voor leiding en bestuur om de juiste 

beslissingen te maken. 

Dank voor allen die een taak hebben in de diensten. 

Bid voor eenheid en saamhorigheid. Dat hun inzet met 

liefde tot God gedaan mag worden en zij hun taak 

mogen zien als ceremoniemeester voor de Koning. 

Bid voor openingen voor Lighthouse en Salt om 

jongeren te betrekken bij het leven volgens Gods weg. 

Dat zij niet vluchten in kortstondig vertier maar juist 

elkaar zoeken en samen het juiste pad mogen 

bewandelen. 

We mogen danken dat Christelijke Boekhandel 'De 

Appelboom' opvolgers heeft gevonden zodat we, als 

de eigenaren met pensioen gaan, als bewoners van ons 

dorp van deze voorziening mogen blijven genieten. Het 

was heel spannend maar God voorzag! 

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser Psalm 91 : 4



zondag 13 november 2022 zondag 20 november 2022

Bid voor de kinderen in de diensten en hun speciale 

moment. We zijn dankbaar voor de oppas en bijbelklas 

waar kinderen naartoe kunnen. Bid ook voor de 

kinderen die het moeilijk vinden om de gehele dienst te 

moeten bijwonen.

Vandaag is het eeuwigheidszondag en staan we stil bij 

allen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We 

sluiten het kerkelijk jaar af, laten we biddend bij hen 

zijn die weer geconfronteerd worden met het verlies 

van hun geliefde.

maandag 14 november 2022 maandag 21 november 2022

Bid voor wijsheid en inzicht van onze overheid nu ook in 

ons dorp asielzoekers zijn gehuisvest. Bid dat zij iets van 

Gods liefde voor hen mogen ervaren en dat wij hen als 

mens mogen zien die alles moesten achterlaten en hen 

open mogen ontvangen.

In de Alpha cursus staan ze morgen stil bij de vraag 

waarom het nodig is het andere te vertellen. Mag deze 

vraag ons ook bezig houden en bid dat we de 

bewogenheid van Jezus mogen hebben om te willen en 

durven getuigen van Hem.

dinsdag 15 november 2022 dinsdag 22 november 2022

We danken voor het project Grace Farm in Malawi 

waarin het team mag werken aan de missionaire en 

diaconale roeping voor hun naasten in de dorpen. Bid 

voor hulp en bijstand voor de moeders en kinderen van 

het weeshuis.

Vanavond vergadert de diaconie. Bid voor wijsheid en 

saamhorigheid, dat ze eensgezind mogen beslissen 

over de zorg en hulpvragen die op hen afkomen. Bid 

ook voor vrijmoedigheid om de diaconie aan te 

spreken als er hulp nodig is.

woensdag 16 november 2022 woensdag 23 november 2022

We bidden voor allen die in psychische nood zijn. Bid 

dat zij bereid zullen zijn om hulp te zoeken en aan te 

nemen. Bid ook voor een juiste diagnose en 

behandeling zodat zij weer vreugde zullen kunnen 

ervaren.

We bidden voor de jongeren die elkaar ontmoeten bij 

de kinder- en tienerclubs, FollowMe (next), Torch, TIC 

en TIC X. Bid dat ze elkaar zullen stimuleren Jezus te 

volgen.

donderdag 17 november 2022 donderdag 24 november 2022

Dank voor de nieuwe mensen in ons dorp die onze kerk 

hebben gevonden. Mogen ze zich snel thuis voelen en 

opgenomen weten in het kerkelijk werk. Bid ook voor 

hen die nog zoekende zijn. 

Bid voor de muziekteams die zich voorbereiden voor 

de invulling van de diensten. Dat zij mogen ervaren 

hoe waardevol hun muziek is in het doorgeven van Zijn 

Woord.

vrijdag 18 november 2022 vrijdag 25 november 2022

Dank voor de predikanten en pastoraal werkers voor de 

goede samenwerking. Laten we beseffen dat we als 

gemeente biddend om hen heen moeten staan in 

bescherming voor hen en hun gezinnen. 

Wereldwijd zijn er bijna 50 miljoen kinderen, vrouwen 

en mannen die vastzitten in moderne slavernij. Zo 

lopen ook vluchtelingen gevaar voor misleiding door 

mensenhandelaars. Bid voor bescherming en dat deze 

slavernij mag stoppen.

zaterdag 19 november 2022 zaterdag 26 november 2022

Bid voor het werk van Trans World Radio en Open Doors 

die op hun gebied veel mensen proberen te bereiken 

met het evangelie die menselijkerwijs onbereikbaar zijn 

en vaak in eenzaamheid hun geloof moeten beleven.

Morgen mogen we weer stilstaan bij de voorbereiding 

op de viering van het Heilig Avondmaal. Bid dat wij ons 

richten op het volbrachte werk van de Here Jezus en zo 

ons in afhankelijkheid naar Hem opstellen.

16 oktober tot en met 26 november 2022

Voor de volgende gebedskalender kunt u/jij tot 12 november gebedspunten mailen naar:

magdahoogerbrugge@gmail.com

Gebedskalender

Hervormde Gemeente Voorthuizen

Bidden en danken 

voor en met elkaar


