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BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZO Vandaag wordt in veel gemeen06NOV ten gecollecteerd voor het werk
van de GZB in Colombia. In het
centrum van Medellín steunt de
GZB een kerk die letterlijk de
straat opgaat om Gods liefde te
delen met daklozen en verslaafden. Bid dat er ruimhartig
wordt gegeven voor trainingen
en praktische hulp, zodat meer
kerken in Colombia gaan omzien
naar de meest kwetsbaren in de
samenleving.
www.gzb.nl/collectecolombia
MA Op het ogenblik is een groep vrou07NOV wen met een GZB-Experiencereis in het boeddhistische
Thailand. Zij bezoeken daar
kleine en kwetsbare gemeenten
en zendingswerkers Sijmen en
Annelies den Hartog en Thomas
en Cobi Roest. Wilt u bidden dat
deze reis voor zowel de deelnemers als de gemeenten die ze
bezoeken een bemoedigende
ervaring mag zijn?
BIDDEN VOOR IRAN
DI Dank voor de enorme moed en
08NOV kracht die uitgaat van de ondergrondse kerk in Iran. Bid dat
er nieuwe openingen ontstaan
om geloofsgemeenschappen
te stichten en het geloof uit te
dragen in het dagelijkse leven,
ondanks alle dreigingen van
buitenaf.
WO De christelijke gemeenschap in
09NOV Iran voert een continue strijd
met de overheid om het behoud
van gebouwen die in bezit zijn
van de kerk. Bid om wijsheid en
bescherming voor christelijke
leiders en gemeenten in deze
moeilijke tijden. Bid om vrede en
recht en om positieve veranderingen in de politiek.
BIDDEN VOOR THAILAND
DO Bid vandaag voor Isaan, een re10NOV gio in Thailand, waar miljoenen
nog nooit van de Heere Jezus
hebben gehoord en waar maar
heel weinig gemeenten zijn.

Dank God voor Thomas en Cobi
Roest die in de stad Korat hun
leven willen delen met de Thai en
zo Zijn Licht verspreiden.
VR In het leven van Thomas en Cobi
11NOV Roest, zendingswerkers in Thailand, hebben de afgelopen tijd
veel veranderingen plaatsgevonden. Ze hebben een tweede
zoon gekregen en na hun verlof
in Nederland zijn ze naar een
andere plaats verhuisd. Dat
betekende ook dat hun zoon
Tim is begonnen op een nieuwe
school. Bid voor rust, reinheid
en regelmaat.
ZA Thomas en Cobi Roest zijn in
12NOV Thailand betrokken bij het stichten van een nieuwe gemeente in
Soeng Ngeun. Bid dat zij nieuwe
contacten mogen leggen met
wie zij Gods liefde mogen delen.
Bid ook voor een goede samenwerking met het Thaise echtpaar dat hierbij betrokken is.
ZO Maar één procent van de be13NOV volking van Thailand is christen. Toch is er iets gaande; het
aantal christenen groeit. Bid dat
Gods Geest harten opent en dat
mensen tot geloof zullen komen.
Bid dat de jonggelovigen het volhouden in een omgeving waar
het boeddhisme is verweven
met het leven van alledag.
BIDDEN VOOR ALBANIË
MA Bid vandaag voor de kleine pro14NOV testante kerken in Albanië en
Kosovo. Twaalf gemeenten doen
mee met het kerkopbouwtraject
‘Fokusi’. De kerken waarderen
het enorm dat Fokusi-medewerkers, waaronder Johan en
Willeke Vrij, tijd in ze investeren.
Dank God voor die openheid en
de goede relaties die er zijn. Bid
om groei en verdieping.
DI Een jonge voorganger uit het
15NOV ‘Fokusi’-programma in Albanië
ziet om hem heen steeds meer
leeftijdsgenoten het land verlaten of wegtrekken naar de

www.gzb.nl/gebed

hoofdstad Tirana. Dat valt hem
soms zwaar. Tegelijk moedigt
het hem aan om juist jongeren in
zijn kerk bekend te maken met
het geloof. Bid mee voor open
harten bij de jongeren.
WO In een arme wijk in Tirana, de
16NOV hoofdstad van Albanië, is een
‘Fokusi’-gemeente. De nood naar
voedsel en andere basisproducten is er hoog. De voorganger
werkt samen met de voedselbank aan een programma om
mensen hierin te voorzien. Bid
dat het programma tot zegen
mag zijn voor de kwetsbare
gezinnen in deze wijk.
DO Sinds augustus wonen Johan
17NOV en Willeke Vrij samen met hun
kinderen Abel en Mirjam in
Albanië. Bid voor hen dat ze de
taal goed eigen kunnen maken
zodat ze van betekenis kunnen
zijn voor de opbouw van de
kleine gemeenten. Bid ook voor
hun kinderen, dat zij hun draai
vinden in dit nieuwe land.
BIDDEN VOOR RWANDA
VR In Cyangugu in het westen van
18NOV Rwanda investeert de GZB samen met de lokale kerk in jeugdwerk, theologisch onderwijs,
vakonderwijs voor jongeren en
bestrijding van ondervoeding.
Bid voor de bijeenkomst volgende week om een nieuw vierjarenplan te ontwikkelen. Bid dat
Gods Geest de juiste richting
wijst.
BIDDEN VOOR NEDERLAND
ZA Vandaag vindt in Driebergen
19NOV een informatiebijeenkomst
plaats voor mensen die interesse hebben in een uitzending via
de GZB. We zijn er dankbaar
voor dat er steeds weer mensen zijn die zich willen inzetten
voor Gods wereldwijde kerk.
Bid om Gods leiding in het leven
van de bezoekers. Bid dat er
mensen gevonden worden voor
de vele vacatures bij de GZB.
www.gzb.nl/vacatures

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’.

