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BIDDEN VOOR FRANKRIJK
ZO In Frankrijk werkt de GZB
07AUG samen met de UNEPREF, een
protestantse kerk die met name
actief is in het zuiden van het
land. In deze vakantieperiode
verwelkomen gemeenten van
deze kerk Nederlandse vakantiegangers en vieren zo het
wereldwijd kerk zijn met elkaar.
Bid voor goede ontmoetingen!
gzb.nl/kerkdienstenfrankrijk
MA Deze week zijn de 15-daagse
08AUG kinder/tienerkampen op het
christelijke vakantiecentrum La
Bécède gestart voor de leeftijd
6-14 jaar. Bid voor de staf en de
deelnemers dat ze een prachtige vakantie met elkaar beleven
waarin de kinderen en tieners
meer over geloven zullen ontdekken en beleven.
DI De vakantietijd is voor veel
09AUG ouderen een moeilijke tijd nu
trouwe bezoekers zoals hun
kinderen of buren op vakantie
zijn. Bid dat er nieuwe mensen
in hun omgeving opstaan en
zorg dragen voor de eenzame
ouderen.
BIDDEN VOOR CONGO
WO In Congo is er regelmatig geweld
10AUG door rebellengroepen. Ook zijn
er tribale spanningen en is er
ontevredenheid over de aanwezigheid van de Verenigde Naties.
Sinds kort staat ook weer de
relatie tussen Rwanda en Congo
op scherp. Bid voor de vredesonderhandelingen die worden
gevoerd. Bid om vrede en bescherming voor de plaatselijke
bevolking.
DO In Congo is het christelijke zie11AUG kenhuis in Lolwa, waar ook Mark
en Corine Godeschalk werkten,
een paar maanden gesloten
geweest vanwege onveiligheid.
Sinds kort is er weer wat per-

soneel aan het werk. We bidden
voor veiligheid in de regio, zodat
de bevolking weer terug kan
keren en het ziekenhuis weer
volledig operationeel kan zijn.
VR Vanwege dreigend geweld door
12AUG rebellengroepen zijn Mark en
Corine Godeschalk en hun kinderen in april geëvacueerd uit
Lolwa. Sindsdien wonen ze in Bunia, en daar blijven ze voorlopig
ook. Bid dat ze rust zullen vinden in deze veranderde situatie,
wijsheid in het vormgeven van
nieuw taken en zich gedragen
weten door God.
ZA Vanuit Bunia bezoekt Mark Go13AUG deschalk verschillende ziekenhuizen en klinieken in de regio,
samen met de medisch leidinggevende van de kerk. Bid voor
bescherming tijdens hun reizen
en dat deze bezoeken vrucht
zullen dragen en tot zegen zullen
zijn voor de kerk en de lokale
klinieken en ziekenhuizen.
BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZO Dank God dat christenen in
14AUG Bulgarije vrijmoedig hun geloof
delen en dat daardoor mensen
tot geloof komen. Bid dat wij in
Nederland hun voorbeeld zullen
volgen.
Vandaag wordt in veel gemeenten gecollecteerd voor het
zendingswerk van de GZB in
Bulgarije.
Bijdragen aan deze collecte kan
via www.gzb.nl/bulgarije.
BIDDEN VOOR LIBANON
MA 4 augustus was het twee jaar
15AUG geleden dat de explosie in de
haven van Beiroet plaatsvond.
De gevolgen zijn nog dagelijks
voelbaar. Bid om troost en moed
in deze periode voor slachtoffers en nabestaanden. Juist
ook omdat duidelijkheid over de
oorzaak en gerechtigheid nog
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steeds onbereikbaar lijken te
zijn.
DI Bij peuteropvang GROW, waar
16AUG Heleen Dandash werkt, is ruim
1,5 maand geleden een gedeelte
van het plafond naar beneden
gevallen. Dank God dat niemand
gewond raakte. Eindelijk zijn de
herstelwerkzaamheden begonnen. Bid dat dit voorspoedig zal
gaan. Bid ook voor bescherming
voor zowel de kinderen als het
team.
WO Heleen Dandash rust jonge
17AUG gelovige vrouwen toe op het
gebied van discipelschap. Nu er
diepere relaties groeien, krijgt
ze ook te maken met moeilijkere
(levens)vragen. Bid om wijsheid
en geestelijk inzicht hoe zij deze
vrouwen telkens weer de weg
kan wijzen naar God en Zijn
Woord.
DO Bid voor voorgangers en kerk18AUG leiders in Libanon. Er ligt een
grote verantwoordelijkheid op
hun schouders en de Libanese
maatschappij is niet gericht op
feedback en reflectie. Hierdoor
kunnen misstappen gemakkelijk ontstaan. Bid om een heilige
levenswandel, dichtbij Gods
Vaderhart, en integriteit in het
uitvoeren van hun roeping.
BIDDEN VOOR THAILAND
VR Bid vandaag voor de kleine
19AUG kerkjes in Isaan, een regio in het
boeddhistische Thailand. Dank
en bid voor lokale christenen
die vrijmoedig van de Heere Jezus getuigen. Bid voor Sijmen en
Annelies den Hartog die hen met
veel liefde en geduld helpen bij
gemeentevorming en -opbouw.
ZA Vader Tie en zoon Iet uit Thai20AUG land zijn recent gedoopt. Bid om
groei van hun geloof. Op woensdagochtend komen zij samen
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met andere geïnteresseerden
bijeen voor Bijbelstudie in het
dorp waar Sijmen en Annelies
den Hartog wonen. Bid dat meer
mensen zich tot de Heere Jezus
keren.
ZO Sijmen en Annelies den Hartog
21AUG werken met een voorganger en
zijn gemeenteleden samen om
mensen van buiten de gemeente
te bereiken met het Evangelie.
Inmiddels zijn een aantal nieuwe
bijbelstudiegroepen gestart.
Een volgende stap is om leiders
vanuit deze groepen toe te
rusten. Bid voor Gods leiding en
wijsheid hierin.
MA Begin augustus zijn Sijmen
22AUG en Annelies den Hartog weer
teruggekeerd naar Thailand
na 3 maanden verlof in Nederland. Bid voor hun kinderen
Daniel, Benj en Marie die weer
naar school gaan en voor het
voorspoedig integreren in het
alledaagse leven in Thailand.
Bid dat Sijmen en Annelies hun
contacten en werk met de lokale
kerk geleid door Gods Geest
weer kunnen oppakken.
BIDDEN VOOR CUBA
DI Nog steeds zit Cuba in een diepe
23AUG economische crisis. Verschillende kerken organiseren diaconale projecten om mensen die het
het moeilijkst hebben dagelijks
van een maaltijd te voorzien. Bid
dat zij niet zullen ‘verslappen’
hierin, maar vol mogen blijven
van de liefde van Christus.

WO Door het gebrek aan medicijnen
24AUG op Cuba ontstaan er hele trieste
situaties. Voorbeeld: Een meisje
in Holguín met schizofrenie. Ze
heeft dagelijks medicijnen nodig,
maar krijgt die nu niet. Ze zit
opgesloten in een hok zonder
spullen, omdat ze alles om zich
heen kapotmaakt. Bid voor de
zieken in Cuba. God is en blijft de
grote Medicijnmeester.
DO God gebruikt de omstandig25AUG heden in Cuba om mensen bij
Zich te krijgen. Een predikant
schreef: we kwamen bij mensen
binnen om een maaltijd te geven,
en één van hen heeft Zijn leven
overgegeven aan de Heere. Dat
gebeurt vaak! Bid dat er nog
veel meer mensen tot geloof
zullen komen.
VR De crisis in Cuba heeft ook
26AUG gevolgen voor het seminarie in
Santiago de Cuba. De studenten
kunnen niet vijf dagen per week
op het seminarie zijn. Gelukkig
hebben we de studenten van
een laptop kunnen voorzien,
zodat online onderwijs mogelijk
is. Bid voor de voortgang van de
predikantenopleiding.
BIDDEN VOOR DUITSLAND
ZA Bid vandaag voor het kerkplan27AUG tingswerk in het oosten van
Duitsland. Bid en dank voor
Gerard en Janneke de Wit die
met veel enthousiasme en creativiteit bouwen aan een gemeenschap in de achterstandswijk
Lankow.
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