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BIDDEN VOOR RWANDA
ZO De gemeente van pastor David
20NOV is bezig met de bouw van een
kerkgebouw. De huidige zaal
huren ze en daar moet de gemeente volgend jaar uit. Bid dat
de bouw samen met de gemeenteleden voorspoedig zal gaan en
dat alle noodzakelijk fondsen op
tijd beschikbaar komen.
MA Bid voor de Theologische School
21NOV in Cyangugu, in het zuidwesten van Rwanda. Volgend jaar
meldt zich een nieuwe groep
studenten aan om te starten
met de opleiding. De huidige
groep studenten hoopt dan af
te studeren. Bid voor de leraren
bij het voorbereiden en geven
van de lessen.
DI Rik en Caroline Mager zetten
22NOV zich in Rwanda in voor theologisch onderwijs en een voedselprogramma. Hun contract met
de GZB is met anderhalf jaar
verlengd. Bid dat zij ook de resterende tijd tot zegen zijn voor
de mensen om hen heen. Bid dat
de overdracht van hun werkzaamheden aan andere mensen
goed zal verlopen.
BIDDEN VOOR EGYPTE
WO In Egypte is de GZB betrokken
23NOV bij twaalf nieuwe en/of nog jonge
gemeenten. Dank voor de zegeningen: de kerkbouw, de nieuwe
gelovigen en de vele christenen
die zich inzetten voor de verspreiding van het Evangelie. Bid
dat de Egyptische gelovigen een
baken van vrede en hoop in hun
gemeenschappen zullen zijn.
DO Deze week bezoeken 14 Neder24NOV landers Egypte in het kader
van een GZB-Experiencereis.
Vandaag maakt de groep nader
kennis met het Evangelical Theological Seminary in Cairo, het seminarie van de Presbyteriaanse
Kerk waar Willem-Jan de Wit
sinds 2008 aan verbonden is als
docent. Bid voor de studenten

en docenten van het seminarie
en bid om goede ontmoetingen
vandaag.
VR Vandaag gaan de 14 Nederlan25NOV ders die in Egypte op bezoek zijn
onder andere naar een nieuwe
gemeente in een arme wijk van
Caïro, om kennis te maken met
het mooie maar ook moeilijke
werk dat daar gebeurt. Bid
voor degenen die zich inzetten
voor deze gemeente en voor de
mensen die zo (nader) kennismaken met het Evangelie en een
kerkelijk ‘onderdak’ vinden.
ZA Vandaag gaan de 14 Nederlan26NOV ders die in Egypte op bezoek
zijn naar de koptisch-orthodoxe
kloosters in de woestijn bij de
Rode Zee. Sinds de tijd van de
Vroege Kerk wonen daar al
monniken. De eeuwen door
hebben zij steeds volhard in het
gebed. Tegenwoordig bezoeken
ook veel gewone Egyptische
christenen de kloosters. Dank
voor het stille getuigenis dat van
deze kloosters uitgaat en bid
vandaag om goede ontmoetingen.
BIDDEN VOOR ZUIDOOST-AZIË
ZO Dank God voor de kerk in lan27NOV den in Zuidoost-Azië. De kerk is
in veel landen in de regio echter
nog steeds een (kleine) minderheid en voor boeddhisten is het
Evangelie lang niet altijd makkelijk te begrijpen. Bid om een ‘geopende deur’ voor het Evangelie!
MA Mirjam* vraagt ons te bidden
28NOV voor de vele evangelisatieacties
(minstens 15) rondom Kerst, die
de lokale kerk in haar woonplaats organiseert in december.
Deze maand is de uitgelezen tijd
om het Goede Nieuws bekend
te maken! Bid om open harten
voor het Evangelie. Bid voor een
grote oogst!
DI De oorlog in Myanmar gaat onver29NOV minderd door. Recent is er nog
een bombardement uitgevoerd
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op een evenement waarbij zo’n
200 onschuldige burgers omkwamen of gewond raakten. Bid
dat het geweld zal stoppen. Bid
dat de bevolking en hun leiders
voor God op de knieën zullen
gaan en hun hulp alleen van
Hem zullen verwachten.
WO Bid voor Mirjam*, die in een land
30NOV in Zuidoost-Azië werkt onder
vluchtelingen. In januari hoopt
ze een voorbereidende reis te
maken naar het buurland waar
ze in de daaropvolgende maanden naartoe hoopt te verhuizen.
Bid voor Gods bescherming,
leiding en wijsheid. Bid dat ze
een geschikt huis mag vinden en
snel nieuwe relaties mag opbouwen op deze nieuwe plek.
BIDDEN VOOR COSTA RICA
DO Bid voor het GZB-programma
01DEC ‘Een kerk die dient’ in Costa
Rica. Dat het kerken mag inspireren en aanmoedigen om
diaconaal aanwezig te zijn in de
wereld. Bid ook voor zegen op
het werk van de lokale medewerkers, Juan Carlos Morales
en Christian Bonilla.
VR Dank voor de manier waarop
02DEC dominee Christian Jiménez de
handschoen heeft opgepakt
nadat zijn gemeente een cursus
op het gebied van diaconaat had
gekregen. In korte tijd heeft zijn
gemeente wel zeven diaconale
initiatieven ontwikkeld, zoals
hulp aan daklozen, eenzame
ouderen en samenwerking met
de scouting.
ZA Bid voor Casa Esperanza, een op03DEC vanghuis voor mensen met kanker, waar Claudia Geluk pastorale bijstand geeft. Binnenkort
zullen ze naar een nieuw huis
gaan, waar het dubbele aantal
patiënten (met ieder zijn begeleider) kan worden opgevangen.
Bid dat het voor de patiënten een
teken van het Koninkrijk mag zijn.
* In verband met veiligheid noemen we
geen achternaam en land.
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