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BIDDEN VOOR MOZAMBIQUE
ZO Mozambikaanse predikanten
12JUN en vrijwilligers trekken door
plattelandsdorpjes om theologische toerusting en praktische
hulp te geven. Het werk lag een
tijdlang stil, maar nu zijn er twee
nieuwe mensen aangenomen.
Dank God voor deze toegewijde
werkers. En bid dat zij een licht
mogen zijn voor de mensen die
zij ontmoeten.
MA De Mozambikaanse kerk vraagt
13JUN om een zendingswerker voor
de stedelijke gebieden. Bid
voor wijsheid bij het uitzetten
van deze vacature en dat deze
wordt vervuld door een geschikt iemand.
DI De synode van de Gereformeer14JUN de Kerk in Mozambique heeft
een nieuwe leider gekozen,
ds. Samuel. Bid om wijsheid en
kracht zodat ds. Samuel zijn
leiderschapsrol voor deze kerk
in dit complexe land goed kan
vervullen.
WO De lokale arbeiders van de
15JUN kerk in Mozambique voeren
hun werk vaak in schrijnende
omstandigheden uit. Bid dat zij
onvoorwaardelijk toegewijd en
met doorzettingsvermogen hun
werk mogen doen.
BIDDEN VOOR LIBANON
DO Libanon gaat door een diepe
16JUN crisis. Toch is het bijzonder
om te zien hoe vele kerken en
christenen zich nog altijd onvermoeibaar inzetten voor hun
naaste en de verspreiding van
het Evangelie. Bid voor ontferming over Libanon en dat deze
inspanningen vrucht mogen
dragen in de levens en harten
van velen.

VR In haar werk als jeugdarts in
17JUN een medische kliniek in Beiroet
ziet Esther van der Knijff veel
arme gezinnen. Ouders zijn niet
in staat om hun kinderen gezonde voeding te geven en er zijn
veel kinderen met ondervoeding. Bid om wijsheid en mogelijkheden om deze gezinnen te
helpen.
ZA Komend studiejaar start er een
18JUN nieuwe theologische masteropleiding bij het seminarie waar
ds. Kees van der Knijff werkt. De
hoop is om naast predikanten
ook theologen te gaan opleiden
die in de toekomst zelf aan
seminaries in de regio kunnen
doceren. Bid voor goede
voorbereidingen en een goede
eerste groep studenten.
ZO Hannah (7) en Nathan (4) van der
19JUN Knijff hebben net hun eerste
jaar op school in Libanon afgerond. Dank dat dat zo voorspoedig is verlopen en dat ze na een
jaar helemaal hun draai hebben
gevonden in Libanon. Ook met
Timon (2) gaat het goed.
BIDDEN VOOR CENTRAAL-AZIË
MA Bid voor de nieuwe Bijbelcursus20JUN sen die op dit moment worden
ontwikkeld, speciaal voor de
omgeving van gelovigen in
Rusland en Centraal-Azië. Bid
voor wijsheid, bescherming en
doorzettingsvermogen voor de
schrijvers en alle andere betrokkenen. Bid dat deze nieuwe
cursussen voor veel mensen tot
zegen zullen zijn.
DI Dank voor wat het nieuwe hos21JUN pice in Centraal-Azië sinds de
opening in september vorig jaar
heeft betekend voor patiënten
en hun naasten. Voor de palliatieve zorg die nu aan dak-
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lozen kan worden verleend in de
laatste fase van hun leven.
WO Bid mee voor de aanvraag van
22JUN de nieuwe werkvergunning en
de visa voor Riek*, Peter* en
Gerlinde*. Dat is altijd een ingewikkeld proces. Deze maand zijn
de aanvragen weer in behandeling bij de overheid van het land
waar ze verblijven.
DO Bid mee voor een nieuwe
23JUN verpleegkundige voor het
hospice, aangezien één collega
binnenkort vanwege familieomstandigheden het hospice
gaat verlaten.
BIDDEN VOOR NEDERLAND
VR In veel gemeenten waren er
24JUN recent mooie ontmoetingen
met buitenlandse gasten. Ook
bekeken veel mensen het GZBevent, deden veel jongeren de
GZB-escaperoom en hoorden
veel kinderen de verhalentocht.
Dank God voor deze elementen
van de pinkstercampagne en
bid om een toegenomen missionair besef in de gemeenten voor
binnen- en buitenland.
BIDDEN VOOR NICARAGUA
ZA Door de politieke situatie in
25JUN Nicaragua worden er regelmatig buitenlandse liefdadigheidsinstellingen, maar ook
binnenlandse instanties zoals
scholen en universiteiten gesloten. Dit is erg ontmoedigend
voor de jongere generatie. Bid
dat de jongeren zicht en hoop
voor de toekomst houden en
niet de moed verliezen om zich
te ontwikkelen.

*In verband met veiligheid noemen we
geen achternaam en land.
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