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Iljo de Keijzer, zendingswerker 
op de Filipijnen, heeft samen 
met 2 collega’s een artikel ge-
schreven over hoe theologisch 
afstandsonderwijs (TEE) kan 
helpen bij de contextualisering 
van het onderwijs. Bid dat dit 
een waardevolle bijdrage mag 
leveren aan het verbeteren 
van het theologisch onderwijs 
wereldwijd.

De Presbyteriaanse Kerk van 
Colombia wil in de komende 5 
jaar 5 nieuwe gemeenten stich-
ten in 5 verschillende steden. 
Een mooie uitdaging, vooral ook 
omdat veel kerkplantingsprojec-
ten tot nu toe op het platteland 
plaatsvonden. Bid dat de kerk 
hier de juiste toerusting en wijs-
heid voor mag ontvangen.

Er is veel onrust in Colombia. 
De regering heeft het moeilijk, 
bepaalde groepen voeren gewa-
pende overvallen uit. Er zijn veel 
mensen gevlucht uit Venezuela 
en vanuit andere onveilige gebie-
den. Bid om vrede en verzoening 
voor het land en dat de kerk mag 
getuigen van Christus, die de 
Vredevorst is.

Het is voor het theologisch 
seminarie in Colombia, waar 
ds. Gerrit Vreugdenhil lesgeeft, 
elk jaar een grote uitdaging om 
de begroting rond te krijgen. 
Zonder steun van kerken en gif-
ten kan zij haar werk niet doen. 
Bid dat er voldoende fondsen 
zullen komen en er voldoende 
beurzen zullen zijn voor de 
studenten, zodat zij ook dit jaar 
weer kunnen studeren.

Deze maand start een nieuwe 
serie lessen op het seminarie 
in Medellín, waaraan ds. Gerrit 
Vreugdenhil verbonden is. Hij zal 
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deels vanuit Nederland lesgeven, 
deels fysiek in Colombia. Bid dat 
de omschakeling goed zal gaan 
en dat de lessen uit het Oude 
Testament voor studenten en 
predikanten tot zegen zullen zijn.

We willen God vandaag danken 
voor de christelijke gemeen-
schap die er groeit in de achter-
standswijk Evershagen in Ros-
tock, een stad in Oost-Duitsland. 
Dank voor de energie en liefde 
van Gerrit en Jorine van Dijk, 
hun team en de vrijwilligers die 
zich hiervoor inzetten. Bid om 
zegen op alle activiteiten en om 
verdere groei.

Bid voor het werk van 
Haltepunkt E, een nieuwe chris-
telijke gemeenschap in Rostock-
Evershagen. Sinds eind vorig 
jaar zijn er Jezus&ik-avonden 
begonnen, waarbij met elkaar 
gepraat wordt over thema’s zo-
als zonde & genade, bekering en 
navolging. Bid dat de mensen die 
meedoen tot geloof komen.

De nieuwe christelijke gemeen-
schap waar Gerrit en Jorine 
van Dijk bij betrokken zijn, biedt 
huiswerkbegeleiding aan kans-
arme kinderen. Dank dat deze 
kinderen daardoor toch goed 
kunnen meekomen op school. 
Dat is belangrijk, omdat Ros-
tock-Evershagen een wijk is met 
veel sociale problemen waar-
door het schoolsysteem wordt 
overvraagd.

Haltepunkt E wil van betekenis 
zijn voor de mensen in Rostock-
Evershagen, een wijk met grote 
sociale problemen. Bij veel 
mensen is er schroom om aan te 
haken bij de activiteiten van Hal-
tepunkt E. Bid dat de interesse 
groeit en drempels verdwijnen, 
zodat er een levendige christelij-
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ke gemeenschap ontstaat waar 
het geloof wordt gedeeld en 
waar mensen zich thuis voelen.

Voor de GZB-dag op D.V. zater-
dag 18 maart verwachten we 
twee gasten uit Malawi. Bid voor 
hen nu zij de reis gaan voorbe-
reiden; bid dat hun visumaan-
vraag wordt goedgekeurd. 

Bid voor de gezondheid van 
mensen in Malawi. Tijdens het 
regenseizoen overlijden veel 
mensen aan cholera. Daarnaast 
hebben veel mensen in Malawi 
hiv/aids. Bid voor goede voor-
lichting zodat ziekten kunnen 
worden voorkomen.

Bid voor het Bijbelstudiepro-
gramma van de Presbyteriaanse 
Kerk in het zuiden van Malawi, 
waar vanuit de GZB Herman en 
Anneloes Meijer bij betrokken 
zijn. Bid dat het mensen Bijbel-
kennis mag geven en inzicht in de 
weg die God met hen persoonlijk 
wil gaan.

Zo’n twintig procent van de 
bevolking van Malawi is moslim. 
Christenen in Malawi proberen 
de moslims in het land te berei-
ken met het Evangelie. Vraag 
God dit werk te zegenen.

Nog ruim een maand en dan 
vindt de GZB-dag plaats, een dag 
van ontmoeting, inspirerende 
verhalen uit de wereldkerk, 
zingen en met elkaar bidden. Bid 
dat veel mensen zich zó betrok-
ken voelen bij het werk van de 
GZB dat zij deze dag niet willen 
missen. Bid om goede voorberei-
dingen en een mooie opkomst. 

Kijk voor meer info en aanmel-
den op www.gzb.nl/gzb-dag.
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