Gebedspunten
29 mei t/m 11 juni 2022
BIDDEN VOOR ISRAËL
ZO Dank voor het werk van Corrie*
29MEI in de thuiszorg in Israël. Bid dat
het woord uit Jesaja - “Troost,
troost Mijn volk” - dagelijks in het
werk van de thuiszorg tot uitdrukking gebracht mag worden
door middel van het praktische
werk dat gedaan wordt. Bid dat
Corrie voor de mensen die ze
verzorgt van betekenis mag zijn.
BIDDEN VOOR DE FILIPIJNEN
MA Noord-Samar is één van de
30MEI armste gebieden op de Filipijnen. Wilt u bidden voor de
voorgangers en gemeenten op
Noord-Samar? Dat ze mogen
blijven groeien in geloof en
dienstbaarheid?
DI Iljo de Keijzer verzorgt theologi31MEI sche trainingen op de Filipijnen.
Bid om zegen op de onlangs
gehouden training over preken
uit het Oude Testament. Tegelijk
met het trainen van een groep
van zo’n 40-50 kerkleiders van
de eilanden Leyte en Samar is
ook ds. Jerry gecoacht in het
faciliteren van de lessen. Voor
hem was het de eerste keer dat
hij voor een grotere groep stond.
WO Vandaag hoopt Iljo de Keijzer
01JUN vier dagen les af te ronden over
de rode draad in de Bijbel; een
training voor zo’n 50 kerkleiders op Samar, een eiland op de
Filipijnen. Deze leiders hebben
beperkte kennis van de Bijbel.
Bid dat de training hen helpt
om de kerk op Samar stukje bij
beetje op te bouwen.
DO Iljo de Keijzer hoopt in juli op ver02JUN schillende plekken kerkleiders
te trainen in het preken, onder
andere op afgelegen plaatsen
in de bergen. Daarnaast werkt
ze mee aan de vertaling van een
simpel overzichtsboekje in het
Filipijns om dominees te helpen
de rode draad in de Bijbel in de
gaten te blijven houden. Bid dat

het werk van Iljo tot zegen zal
zijn voor de kerk op de Filipijnen.
BIDDEN VOOR COSTA RICA
VR Dank dat door het GZB-pro03JUN gramma in Costa Rica steeds
meer gemeenten initiatieven
ontplooien om van betekenis
te zijn voor de samenleving.
Vanuit de GZB zijn Kees en
Claudia Geluk hierbij betrokken.
Komend jaar keren zij echter
terug naar Nederland. Bid dat
in de toekomst het lokale team
het programma zelfstandig zal
kunnen voortzetten.
ZA Dank voor de krachtige manier
04JUN waarop Bella Flor haar roeping
voor de probleemwijk La Tabla in
Costa Rica gestalte geeft. Bid dat
de Geest iemand op haar pad
brengt die verder kan gaan om
het licht van het Koninkrijk te
laten schijnen in een wereld van
geweld, criminaliteit en onrecht.
ZO Vandaag vieren we het Pinkster05JUN feest, het begin van de wereldwijde groei van de kerk. Bid dat
christenen wereldwijd vrijmoedig mogen getuigen van hun geloof. Vraag God of Hij ook jou wil
gebruiken om met de mensen
om je heen Zijn liefde te delen.
MA Bid voor het seminarium ESEPA
06JUN dat mensen opleidt tot predikant of kerkelijk werker. Bid om
gevoeligheid van de Heilige
Geest om telkens weer te ontdekken wat de kerk in Costa
Rica het hardst nodig heeft,
waardoor de opleiding fris en
actueel onderwijs kan bieden.
DI Bid voor Kees en Claudia Geluk
07JUN in Costa Rica; voor energie,
liefde en tegenwoordigheid
van Geest om ook in de laatste
periode van hun uitzending tot
zegen te kunnen zijn voor anderen. Bid dat zij hun werk op een
goede manier kunnen overdragen aan lokale mensen.

BIDDEN VOOR SLOWAKIJE
WO Bid vandaag voor de Reformed
08JUN Christian Church of Slovakia.
Deze Hongaarstalige Gereformeerde Kerk in Slowakije is
bescheiden van omvang, maar
is actief en heeft het verlangen
om van betekenis te zijn voor de
vele Roma in hun omgeving. Bid
dat de kerk voor deze gediscrimineerde groep tot zegen
mag zijn. Bid voor wederzijdse
vriendschap, respect en openheid.
DO Aan de grens met Oekraïne
09JUN helpt de kerk in Slowakije –
met hulp van de GZB – bij de
opvang van vluchtelingen. Bid
voor de vele vrijwilligers die
hier helpen en bid voor de
vluchtelingen. Dank voor de
goede samenwerking tussen de verschillende kerken
en organisaties ter plaatse.
VR De Roma in Slowakije leven vaak
10JUN in slechte omstandigheden,
met weinig werkgelegenheid
en beperkte toegang tot het
onderwijs. De Hongaartalige
Gereformeerde Kerk voelt het
als haar missie om juist hen te
bereiken met het Evangelie. Bid
voor Zsuzska Tóth, die dit werk
coördineert. Dank God voor
haar praktische en liefdevolle
inzet die aanstekelijk werkt. Bid
dat Roma zich thuis voelen in de
gemeenten.
ZA Een groep van negen Neder11JUN landse voorgangers bezocht in
april gemeenten in Slowakije.
Ook liet de Slowaakse kerk het
vluchtelingenwerk aan de grens
zien. Er zijn veel ervaringen
uitgewisseld en er is samen
nagedacht over missie en zending. Dank God voor de mooie
ontmoetingen en indrukken. Bid
dat het tot zegen mag zijn voor
de kerken in Nederland en in
Slowakije.
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