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Vandaag ontvangen de jongeren de uitslagen van 
de examens. Belangrijk voor het verloop van hun 
toekomst. We zijn blij, samen met de geslaagde 
kandidaten, en voelen mee met hen waarbij de 
uitslag een tegenvaller is. We bidden om kracht 
wijsheid en nieuwe moed 

DAG VAN DE KINDERARBEID. Laat er voor de 
kinderen die gebukt gaan onder dwang om zware 
arbeid te verrichten, een uitweg komen. Dat zij 
kunnen genieten van gewoon kind mogen zijn en 
ontdekken dat zij kinderen van God zijn en dat Hij 
in alles dichtbij zal zijn.

We hebben een Vader in de hemel die van ons 
houdt en ons wil leiden door zijn Heilige Geest die 
uitgestort is met Pinksteren. Bid dat we ons ook 
openstellen voor die stem in ons hart. 

Heer ontferm u over mensen die treuren om 
het verlies van een geliefde.

JEUGDDIENST - Dank vandaag voor elke jongere 
die u kent. Wat maakt diegene zo bijzonder? Leg 
het bij God neer (misschien durft u het hen ook 
zelf te vertellen). 

NOORD AFRIKA - Bid voor de nederlandse 
pleegouders van het kindertehuis. Ze vertrekken 
binnenkort richting Spanje. Wederzijds verlangen 
ouders en kinderen naar elkaar. Bid voor het 
wonder van ‘een open deur’.

ROND DE TOREN – Deze maand komt alweer 
de honderdste editie uit. We danken voor de 
redactieleden die zich hiervoor inzetten en met 
kopij van u en jou al zoveel hebben uitgedeeld.

We vragen gebed voor onze pastorale werkers, 
Jan en Mirjam: voor goede samenwerking, 
wijsheid en inzicht in alles wat zich voordoet op 
het gebied van pastoraat. 

Dank onze Hemelse Vader voor de zichtbare en 
hoorbare lentetijd. Dank ook voor de regen in de 
afgelopen tijd.

KERKRENTMEESTERS - Bid dat zij voldioende 
financiele middelen mogen ophalen uit de 
collecten, om daarmee de ontstane tekorten, 
door o.a. verminderde inkomsten Oude School, 
aan te vullen.

SCHOLEN IN GIESSENBURG - Bid dat de laatste 
periode tot de zomervakantie stabiel mag zijn, 
voor kinderen en hun meesters en jufs. Dat in 
de Godsdienstlessen de kinderen iets mogen 
ervaren van Gods liefde.

ISRAEL - Bid voor vrede tussen Joden en 
Palestijnen. Dat geweld zal stoppen en er goede 
oplossingen mogen komen. Dat Jeruzalem weer 
stad van Vrede zal worden.

STICHTING SHARETY – Zij zet zich al vele jaren 
in voor het verminderen van geestelijke en 
materiële nood in Sri Lanka. In het bijzonder 
voor de minst bedeelde groepen. We vragen 
gebed dat mogelijkheden goed ingezet worden.

ZONDAG VAN DE VERVOLGDE KERK - Bid vandaag 
mee voor onze broeders en zusters in IRAN. De 
druk op de Christenen is groot. En toch groeit de 
KERK tegen de verdrukking in.

We bidden voor de beroepingscommissie die weer 
opnieuw hun zoektocht moet oppakken om een 
beroep te kunnen uitbrengen voor een nieuwe 
predikant in onze gemeente. 

HONGARIJE– Er is in Hardinxveld weer opslag-
ruimte gevonden voor de kringloopspullen tbv 
Hongarije. We danken dat dit mooie project 
vervolgd kan worden en veel vrijwilligers hier 
enthousiast bij betrokken zijn. 

Bid dat het licht van de Paaskaars op de 
liturgietafel wekelijks mee mag gaan in ons 
eigen leven. Dat we lichtbrengers mogen zijn 
voor iedereen die we ontmoeten. 

We mogen dankbaar zijn dat het college van 
diakenen, met twee nieuwe ambtsbroeders voor 
de nieuwe ambtstermijn, weer voltallig is.

JORDANIE - Afgelopen week zijn Jan Willem, 
Melissa en Amalia voor bezoek aan familie naar 
Nieuw-Zeeland gereisd. Bid voor bescherming en 
een goede opbouwende tijd met familie en de 
kerkelijke gemeente aldaar.

Wij bidden voor de ouderen in onze gemeente en 
voor hen die door lichamelijke beperkingen steeds 
meer aan huis gebonden zijn. Zeker in deze 
coronatijd is het voor hen moeilijk anderen te 
ontmoeten.

NACHT VAN GEBED - Neemt u, neem jij ook extra 
tijd vanavond om voor onze vervolgde broeders 
en zusters te bidden?
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Ook gebedspunten aandragen?   

JAARPROJECT IJM – We mogen bidden voor 
voldoende financiële middelen om door te 
kunnen gaan met dit mooie werk: mensen in 
vrijheid stellen en helpen om een nieuw leven 
op te bouwen. Bid ook voor de 
mensenhandelaars dat zij bevrijd worden uit het 
net van onrecht plegen.

KERKENRAAD – Vandaag vergadert zij. We bidden 
om een goede verstandhouding in het overleg en 
de leiding van God bij het bespreken van de 
agendapunten en het nemen van beslissingen.

We bidden voor mensen die in deze tijd pastorale 
zorg nodig hebben. We bidden dat er contact 
gelegd kan worden om samen de situatie voor 
God te brengen. 

Vandaag bidden we de korte versie van het Onze 
Vader. 'Vader laat uw naam geheiligd worden. En 
laat uw koninkrijk komen, Geef ons dagelijks het 
brood dat we nodig hebben. Vergeef onze zonde 
want wij zelf vergeven ook iedereen die ons iets 
schuldig is en breng ons niet in beproeving!'Deze dan graag sturen uiterlijk 6 juli 

 naar gebedskalender@hggop.nl

GIESSEN-OUDEKERK – Ons gebed mag zijn dat 
de kerk (ook geestelijk) in ons dorp een 
centrale plaats mag hebben. 

VADERDAG – We mogen danken voor alle 
zorgzame, goedwillende en liefdevolle vaders 
die ons steeds weer inspireren in de navolging 
van Hem. 

We bidden voor onze ouderen dat zij niet steeds 
verder geisoleerd raken maar betrokken kunnen 
blijven bij onze gemeente door het werk van 
ouderlingen en HVD.

We kiezen voor een nieuwe ronde verkiezing 
ambtsbroeders. Veel plaatsen in de kerkenraad 
zijn nog vacant. We vragen gebed voor de 
verkiezing.

We mogen bidden voor werkgevers en 
werknemers die door COVID geen werk (meer) 
hebben. Dat ze toch hun plek weer mogen 
vinden in de maatschappij. 

Bidt u/bid jij mee dat er een mooi diaconaal 
project gevonden mag worden voor het komende 
seizoen, waar gezaaid kan worden en God de 
wasdom zal geven.

Wilt u/wil jij bidden voor het team Mirjam, Betty 
en Henk, dat zij een opbouwende functie mogen 
hebben in de gemeente.

NEDERLANDSE PATIENTEN VERENIGING - Zij komt 
op voor grensverlegging van abortussen: van 24 
weken naar 12 weken. Het liefst zien zij verbod op 
abortussen. Bid mee voor behoud van ongeboren 
levens.

We mogen vandaag danken voor alle technische 
mogelijkheden om beeld en geluid van de 
kerkdiensten ook in de huiskamers te krijgen, 
maar ook bidden we voor stabiele verbindingen.

Bid dat we openstaan voor de mensen om ons 
heen. Dat we hen onze aandacht geven en lief 
mogen hebben zoals God ze liefheeft en op die 
manier iets van Zijn liefde door mogen geven.

We danken voor het nieuwe kerk-TV kastje 
waardoor ouderen in de gelegenheid zijn om 
via hun televisie de diensten helder te kunnen 
volgen. Ook dank voor de technici die dit mede 
mogelijk hebben gemaakt. 

HONGARIJE - De Roma’s en hun kinderen in bijv. 
Tata voelen zich buitengesloten, ze ‘horen er niet 
bij’.  We vouwen onze handen en vragen: ‘Heer 
geef ze ruimte en aanzien in deze wereld, een 
wereld die noch van hen noch van ons is, een 
wereld waarin we elkaar moeten liefhebben en 
zorg mogen dragen voor elkaar.

We bidden voor landen waar kansen op een 
inenting tegen het Corona virus heel beperkt zijn 
en vaak een zaak van rijk of arm.

Het jeugd werk is in zomerstop. Bid voor de 
activiteiten die nog wel door gaan. Om zo de 
jeugd toch de band te geven met de gemeente 
die nodig is voor hun persoonlijke groei in geloof.

We bidden voor de voorbereiding van de 
startactiviteiten voor het nieuwe seizoen en dat 
deze in september doorgang kunnen vinden. 

Voor het jeugdwerk in het komende seizoen 
zijn nog clubleiders nodig. We bidden dat 
mensen zich geroepen voelen om zich hiervoor 
in te zetten.

Bid voor de gezinnen waar de zorg voor een kind 
met een beperking elke dag aanwezig is.

Er zijn mensen in onze gemeente die in een 
langdurig herstelproces zitten. We bidden hen 
moed en vertrouwen toe.

We bidden voor de kosters die iedere week de 
erediensten in goede banen leiden. We danken 
dat het team weer compleet is. 

We danken dat wij mogen genieten van de 
creativiteit die Ro op het orgel ten gehore brengt 
en voor de muzikale inbreng van zang- en 
muziekgroep.

Heer wees met onze tieners, basisschoolkinderen, 
kleuters, peuters en baby’s; houd ze dicht tegen 
uw Vaderhart en laat hen genieten van uw 
onvoorwaardelijke liefde 

De scholen krijgen vakantie. We bidden dat we 
tijdens de vakantieperiode in dankbaarheid 
mogen wandelen met God en genieten van de 
natuur, de hemel, de zon en de stilte.

JORDANIE - Bid voor de teamleden in Jordanië nu 
Jan-Willem en zijn gezin nog in Nieuw-Zeeland 
verblijven. Dat het werk in de houtwerkplaats en 
het bezoekwerk doorgaat. Bid dat de Heilige Geest 
hen toeleid naar hongerige harten.

Bid dat we standvastig mogen zijn in het werk 
in Gods koninkrijk. Dank dat we dat in ons land 
nog in vrijheid kunnen doen.


