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BIDDEN VOOR TURKIJE
ZO Bid voor de kerk in Turkije, een
24JUL van de kleinste christelijke gemeenschappen in het MiddenOosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine
minderheid. Bid dat de kerk
desondanks van betekenis is
voor haar omgeving.
MA Een kleine, lokale gemeente in
25JUL Izmir reikt specifiek uit naar
de vele vluchtelingen in Turkije.
Ze bezoeken hen in de kampen,
organiseren activiteiten en
voorzien hen in enkele basisbehoeften. Inmiddels houden
ze een extra kerkdienst voor
ruim 100 vluchtelingengezinnen,
waarvan vele recent tot geloof
zijn gekomen. Bid en dank voor
hen.
DI De christelijke gemeenschap
26JUL in Turkije is klein. Toch heeft ze
het verlangen om uit te reiken
en mensen te bereiken met
het Evangelie. Er is een grote
behoefte aan leiders. De kerk in
Izmir is een project gestart om
jonge mensen een praktische
training te geven die hen effectief zal toerusten voor christelijke bediening. Bidt u mee?
WO Dank voor het krachtige getui27JUL genis van de mensen van de
stichting Kardelen in Turkije.
Door hun hulp aan gehandicapte vluchtelingenkinderen
wordt Gods koninkrijk concreet
zichtbaar voor de omgeving.
BIDDEN VOOR NEDERLAND
DO Bid om een goede vakantie28JUL periode voor de kantoormedewerkers van de GZB. Bid dat zij
na een periode van rust weer
vol energie en enthousiast zich
inzetten voor de verspreiding
van het Evangelie. Bid om Gods
zegen op het werk van de GZB.

BIDDEN VOOR INDIA
VR Bid vandaag voor de kleine
29JUL kerken in India die in een streng
hindoeïstische context proberen te groeien en te getuigen
van Gods liefde. Dank en bid
voor onze partner, de ‘Christian
Fellowship for India’.
ZA India telt het grootste aantal
30JUL nog onbereikte groepen en
gebieden. In het zuiden van India
wonen relatief veel christenen.
In het noorden van het land
zijn er veel minder. Dank voor
christenen die binnen India als
evangelist en zendeling werken
in andere gebieden. Bid om nog
meer christenen die bínnen
India over grenzen gaan!
ZO De leiders van onze partner31JUL organisaties in India hebben de
afgelopen periode een aantal
van hun nabije familieleden
verloren. Bid voor Newbigin en
voor Paulus en hun families, dat
God hen kracht geeft om om te
gaan met deze verliezen en ook
om verder te kunnen gaan in
hun werk.
MA Bid voor de regering van India.
01AUG In dit immens grote land zijn
grote uitdagingen en er is veel
ongelijkheid tussen mensen onderling. Bid om wijsheid en durf
om de goede keuzes te maken.
Bid ook dat de overheid zal zien
dat christenen het goede met
hun land voorhebben.
BIDDEN VOOR COLOMBIA
DI De kerk in Colombia wil de
02AUG mensen die het meest buiten
de boot vallen, bereiken met
het Evangelie. Maar dat is niet
altijd makkelijk. Bid dat de kerk
toegerust mag worden in deze
taak en dat de projecten die GZB
ondersteunt (zoals het ontwikkelen van een cursus over dit
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onderwerp), daaraan bij mogen
dragen.
WO Het kinderproject PREA in
03AUG Bogotá, Colombia, wil graag
groeien en verdiepen, maar
daar is extra geld voor nodig.
En het is in de huidige situatie
van inflatie soms al lastig om het
hoofd boven water te houden.
Bid dat er genoeg fondsen mogen zijn om het project te laten
groeien.
DO Ds. Germán Suarez is de direc04AUG teur van het kinderproject in
Bogotá, Colombia. Daarnaast
heeft hij zijn eigen gemeente en
nog een bijbaan. Hij is niet meer
de jongste, en de constante
druk valt hem zwaar. Bid dat hij
kracht en energie krijgt om het
werk vol te houden, en dat hij
steun krijgt van de mensen om
hem heen.
VR De kinderen in het kinderpro05AUG ject in Bogotá (Colombia) komen
veelal uit moeilijke thuissituaties.
Bid voor stabiliteit en liefde in de
gezinnen, dat de kinderen in het
project leren dat ze geliefd zijn
door God en de mensen om hen
heen. Bid voor Elise Verschuure,
die bij dit project betrokken is.
BIDDEN VOOR FRANKRIJK
ZA Bid vandaag voor het jongeren06AUG werk dat GZB en de UNEPREFkerk in het zuiden van Frankijk
gezamenlijk doen. Bid en dank
voor Harriëtte Smit die met
zoveel enthousiasme en liefde
voor en met jongeren werkt en
zorgt voor een plek voor hen in
de Franse kerken.

Download de - gratis - gebedsapp, waar dagelijks een gebedspunt
wordt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google
Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.

