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Binnen de kerk in Slowakije zet 
Zsuzska Tóth zich in voor de 
Roma, een bevolkingsgroep die 
vaak wordt buitengesloten en 
leeft in armoede. Bid dat haar 
inzet niet alleen tot zegen is voor 
de Roma, maar ook voor de kerk 
en de maatschappij in haar ge-
heel, zodat bestaande vooroor-
delen en stigma’s meer en meer 
zullen verdwijnen.

De kerk in Slowakije werkt 
actief mee aan de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Nu 
de winter intreedt en de oor-
log voortduurt, verwachten ze 
opnieuw een toename van het 
aantal vluchtelingen. Bid voor 
onze partnerkerk die samen met 
andere kerken opnieuw opvang 
en zorg wil verlenen. Dank God 
voor hun liefde en inzet.

Dit jaar zullen er weer algeme-
ne verkiezingen plaatsvinden 
in Zimbabwe. De verkiezingen 
gaan gewoonlijk met spannin-
gen en onrust gepaard. Bid dat 
de verkiezingen dit jaar eerlijk 
en ordelijk zullen verlopen. Bid 
voor goede politieke leiders en 
dat Zimbabwe op mag bloeien na 
jaren van moeite.

Met onze partnerkerk, de Her-
vormde Kerk van Zimbabwe, 
hebben we afgelopen jaar een 
meerjarenprogramma gemaakt 
om de plaatselijke gemeenten 
toe te rusten op missionair en 
diaconaal gebied. Bid dat deze 
toerusting vrucht oplevert, 
zodat de kerk meer mensen zal 
bereiken met het Evangelie van 
Jezus Christus.

Ditteke en Willem-Henri den 
Hartog bereiden zich voor om 
in de tweede helft van 2023 te 
gaan werken als zendingswer-
kers voor de Hervormde Kerk 
van Zimbabwe. Nu wonen ze nog 
in Malawi. Bid voor een goede 
overgang van hun werk en alles 
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wat daar bij komt kijken, zoals 
afscheid nemen, verhuizen, taal-
studie en een werkvergunning.

De Hervormde Kerk van Zimbab-
we wil graag meer kerkleiders 
trainen in bijbeluitleg, pastoraat, 
diaconaat, leiderschap, enz. Bid 
om de uitbreidingplannen van 
het theologische onderwijspro-
gramma. Bid ook voor de theolo-
gische opleiding waar predikan-
ten(echtparen) worden opgeleid 
om de plaatselijke gemeenten 
te helpen om te groeien in hun 
geloof in Jezus Christus en die 
dat op hun beurt ook weer delen 
met anderen.

Bidt u mee voor Libanon? Een 
gebroken land dat veel te lijden 
heeft en waar veel verdeeldheid 
heerst. Bid voor vredestichters. 
Voor leiders die de eenheid kun-
nen terugbrengen en kerken en 
christenen die te midden van alle 
moeite en pijn Gods naam blijven 
verheerlijken.

De Karagheusian kliniek in Bei-
roet, waar Esther van der Knijff 
als arts werkt, biedt medische 
zorg aan mensen die in armoede 
leven. Bid voor de medewer-
kers van de kliniek, om liefde en 
toewijding in hun werk en kracht 
om vol te houden als het werk 
veel van hen vraagt.

Bid voor Esther van der Knijff, 
die in een arme wijk van Beiroet 
werkt op de kinderafdeling in de 
Karagheusian kliniek. Bid dat zij 
door haar aanwezigheid en werk 
iets mag uitstralen en delen van 
wie God is. Bid dat harten geo-
pend worden voor het Evangelie.

De studenten van het Arab 
Baptist Theological Seminary, 
waar Kees van der Knijff docent 
is, doen hun studie veelal naast 
hun werk of taak als voorganger 
in een gemeente. Bid dat ze de 
kracht krijgen om hun studie 
vol te houden en zo tot zegen 
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mogen zijn in hun gemeente en 
omgeving.

Bid om open deuren en vrijmoe-
digheid om met de mensen om 
je heen het Evangelie te delen. Er 
zijn ook in Nederland zoveel men-
sen die nauwelijks iets van het 
christelijk geloof weten of die om 
wat voor reden dan ook zijn afge-
haakt. Zending is niet iets van 
ver weg, maar begint in je eigen 
straat, in je eigen dorp of stad.

Het grootste deel van de bevol-
king van de Filipijnen is katholiek, 
maar vaak is dat slechts in naam. 
Bidt u mee voor dit land en de 
vele christenen die getuigen van 
hun geloof? Denk daarbij in het 
bijzonder ook aan de zendings-
werkers: Iljo de Keijzer werkt 
al sinds 2005 op de Filipijnen en 
William en Monica Jansen berei-
den zich samen met hun zoontje 
Misha voor op hun uitzending. 
Bid voor hun werk en persoon-
lijk leven.

Iljo de Keijzer verzorgt op de 
Filipijnen theologische trainingen 
voor predikanten en andere 
kerkleiders. Belangrijk werk, 
want de kerk op de Filipijnen 
groeit. Er zijn echter meer 
aanvragen voor trainingen dan 
zij en haar team aankunnen. Van 
8-16 februari is er in Manilla een 
training om nieuwe trainers op 
te leiden. Bid met Iljo dat ze met 
deze training de juiste mensen 
bereiken, zodat het werk kan 
doorgaan.

Het afgelopen jaar is voor Iljo de 
Keijzer, zendingswerker op de 
Filipijnen, zwaar geweest. Corona 
heeft blijvende schade in haar 
longen achtergelaten. Bid voor 
een goede afronding van haar 
werkzaamheden binnen het 
theologisch onderwijs voor ze in 
maart met verlof komt. Bid om 
een goede tijd in Nederland.
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