
zondag 5 september 2021 zondag 12 september 2021 zondag 19 september 2021

maandag 6 september 2021 maandag 13 september 2021 maandag 20 september 2021

dinsdag 7 september 2021 dinsdag 14 september 2021 dinsdag 21 september 2021
    

woensdag 8 september 2021 woensdag 15 september 2021 woensdag 22 september 2021

donderdag 9 september 2021 donderdag 16 september 2021 donderdag 23 september 2021

vrijdag 10 september 2021 vrijdag 17 september 2021 vrijdag 24 september 2021

                       

zaterdag 11 september 2021 zaterdag 18 september 2021 zaterdag 25 september 2021

  

Doopdienst – we danken dat we iedere keer weer 
jong leven in onze gemeente mogen ontvangen 
en hen bij onze hemelse Vader mogen brengen.

Jaarproject – Geloven is doen. We danken  dat 
we gezegend zijn om in vrijheid ons geloof te 
mogen beleven.

Bid voor Afghanistan – voor vrede voor de 
bevolking en dan in het bijzonder vrouwen en 
christenen

We mogen danken voor de kosters die ons altijd 
weer gastvrij ontvangen in de kerk. We danken 
dat het kostersechtpaar Trapman zich de 
afgelopen 8 jaar met veel passie en toewijding 
heeft ingezet.

We bidden voor goede leiding van de 
kerkenraadsvergadering van vanavond.

De kinderen gaan alweer 3 weken naar school. 
Laten we bidden dat zij een leerzaam, 
compleet en fijn schooljaar mogen hebben. Dat 
met blijdschap het evangelie gedeeld wordt 
door leerkrachten.

Wij bidden dat de beroepingscommissie inspiratie 
mag ontvangen voor hun werk, in het vertrouwen 
dat God hen, op Zijn tijd, in contact zal brengen 
met een geschikte voorganger voor onze 
gemeente

Graag gebed voor een Ouderling-Kerkrentmeester 
om zitting te nemen in College van 
Kerkrentmeesters. Na 2 verkiezingsrondes is er 
nog geen volledige bezetting.

De bijbeljkring voor vrouwen komt morgen weer 
bij elkaar. Voor het nieuwe seizoen hebben enkele 
vrouwen afgezegd. Laten we bidden dat nieuwe 
vrouwen zich hierbij aansluiten, zodat de kring kan 
blijven voortbestaan. 

Vanavond brainstormavond met de tieners van 
klas 1 tm 4. We bidden om wijsheid hoe de 
jongeren bereikt kunnen worden met het 
evangelie.

Prinsjesdag. We bidden voor onze overheid die 
voor vele uitdagingen en dilemma’s staat. Dat 
ze wijsheid mogen ontvangen bij het nemen 
van beslissingen en zuiver mogen handelen.

We bidden voor de gezinnen die te maken 
hebben met problemen met hun kinderen. Ook 
voor de kinderen die zich niet begrepen voelen.

We leven in een wereld waarin steeds minder 
plaats is voor de kerk en onze God. Mag ons 
gebed zijn dat we als gemeente en als persoon de 
vrijmoedigheid en de liefde hebben om door ons 
heen te laten horen, zien en voelen hoe groot 
onze God is.

Bid voor de ernstig zieken in de gemeente, en ook 
voor gemeenteleden die kuren of in afwachting 
zijn van onderzoeken. Laat hen weten dat je aan 
hen denkt en voor hen bidt. 

We bidden voor broeders en zusters in de 
gemeente die anoniem lijden (niet iedereen 
durft of wil zijn problematiek te delen).

Startdag. We bidden voor een dag van 
verbondenheid, ontmoeting en oog voor elkaar – 
jong en oud.

We zijn dankbaar dat we zo veel gemeenteleden 
via beeld en geluid de diensten kunnen laten mee 
beleven. Per zondag volgen gemiddeld ca. 600 
mensen de YouTube stream.

Zang en muziek. Bid voor goede samenwerking 
met de gastpredikanten zodat de diensten iedere 
week weer een feest mogen zijn om mee te 
maken.

Bidt u, bid jij mee dat deze gebedskalender 
ruim gedeeld wordt in de gemeente en het 
gebedsleven stimuleert.

We danken voor iedereen die getuige was en is 
van God, in ons leven.

Werelddovendag. We bidden voor mensen met 
een gehoorbeperking dat zij ondanks deze 
omstandigheden, Gods liefde mogen ervaren 
en mogen genieten van zijn goedheid.



zondag 26 september 2021 zondag 3 oktober 2021 zondag 10 oktober 2021 zondag 17 oktober 2021

maandag 4 oktober 2021 maandag 11 oktober 2021
maandag 18 oktober 2021

maandag 27 september 2021

dinsdag 28 september 2021 dinsdag 5 oktober 2021 dinsdag 12 oktober 2021 dinsdag 19 oktober 2021

woensdag 29 september 2021 woensdag 6 oktober 2021 woensdag 13 oktober 2021 woensdag 20 oktober 2021

donderdag 30 september 2021 donderdag 7 oktober 2021 donderdag 14 oktober 2021 donderdag 21 oktober 2021

vrijdag 1 oktober 2021 vrijdag 8 oktober 2021 vrijdag 15 oktober 2021 vrijdag 22 oktober 2021

zaterdag 2 oktober 2021 zaterdag 9 oktober 2021 zaterdag 16 oktober 2021 zaterdag 23 oktober 2021

Ook gebedspunten doorgeven?   
Deze dan graag sturen uiterlijk 12 oktober

 naar gebedskalender@hggop.nl

Israelzondag – laten we blijven bidden voor onze 
Joodse broeders en zusters. Zeker nu het 
antisemitisme steeds verder doordringt in de 
wereld.

We mogen dankbaar zijn dat vele vrijwilligers van 
de HVD zich liefdevol inzetten voor de ouderen, 
door bezoekwerk en het organiseren van gezellige 
middagen van ontmoeting. 

Denk in ons gebed aan ieder die lijdt aan (de 
gevolgen van) kanker.

Wij bidden dat onze gemeente een biddende 
gemeente mag zijn waarin allen die 
verantwoordlijkheden dragen zich door dit 
gebed ook gedragen mogen weten.

Herfstvakantie – dank dat er even een tijd is 
voor rust en ontspanning voor schoolkinderen 
en leerkrachten.

We danken onze Schepper op deze dag, voor de 
diversiteit en schoonheid van alle dieren om ons 
heen.

We bidden U, o God, voor mensen die al lang aan 
het revalideren zijn en voor wie het uitzicht nog 
somber is. Dat er lichtpuntjes in hun leven mogen 
zijn die hen moed geven.

Wees dankbaar voor iedere dag en ontdek Gods 
hand in de kleine dingen om je heen. Hoe meer 
onze gebeden dankgebeden worden, des te 
meer rust en vrede ervaren we van HEM die ons 
liefheeft.

Week van de eenzaamheid. Gebed: God laat 
ons zien wie eenzaam zijn in onze directe 
omgeving – jong en oud

Vergeven en vergeven worden, is ons gebed voor 
vandaag. 

PASTORIE Na een kleine onderbreking van de 
werkzaamheden aan de pastorie, wordt er 
binnenkort weer gestart. We danken voor de 
mensen die hieraan meehelpen. We bidden dat 
er steeds genoeg handen zijn voor het 
verrichten van de klussen. 

We mogen dankbaar zijn voor zoveel talent in 
onze gemeente: op muzikaal gebied, maar ook 
organisatorisch, leidinggevend, technisch, 
dienstbaar.

YEMEN Een land dat niet vaak in het nieuws is. Bid 
dat de hulpacties goede voortgang mogen vinden 
nu er een hongersnood is en velen in armoede 
leven. Dat God ook de gelovige broeders en 
zusters zal helpen en bemoedigen, zodat zij 
anderen weer tot zegen mogen zijn.  

Geef ons oog voor de jongeren, zeker degenen die 
eenzaam zijn. Dat er een plek voor hen in onze 
gemeente mag zijn waar ze gehoord en gezien 
worden.

Vandaag in gebed voor oud/jong die zoekende zijn 
wie ze willen dienen. Dat Gods genade hen mag 
overtuigen.

INDIA Een land waar christenen op allerlei 
manieren vervolgd worden (mishandeling, 
uitsluiting enz.). Bid en DANK, want de kerk groeit 
tegen de verdrukking in.

Laten we ook vandaag ons vertrouwen stellen 
op onze God en Vader, die het beste met ons 
voor heeft.

De muzikale uitzending iedere vrijdagmiddag – 
een moment om Hem via onze liederen te 
loven en aanbidden.

Elke 2de woensdag van de maand komt de 
vrouwenbijbelkring bij elkaar. Het is fijn om 
rondom het Woord en elkaars leven samen te 
komen. We mogen bidden voor een gezegende 
ochtend.

We bidden voor gezinnen met kinderen met 
een handicap. Dat er momenten van rust en 
ruimte mogen zijn in vaak moeilijke tijden.

Wij bidden voor de ouderen die verzorgd worden 
in De Lange Wei en Pedaja en voor diegenen die 
enkele dagen in de week naar een dagbesteding 
gaan. Ook bidden wij voor het zorgpersoneel dat 
hen met liefde verzorgt. Dat zij elkaar tot zegen 
mogen zijn.

Met ons diaconale jaarproject gaan we de 
vakschool in Uganda ondersteunen. We bidden 
voor wijsheid bij de wederopbouw van de 
school. Dat er een goede school wordt neer-
gezet waarbij jongeren en jong volwassenen uit 
Zuid-Sudan en Noord-Uganda weer een 
gedegen opleiding kunnen volgen.

We bidden voor moed en houvast voor mensen 
die een lange medische weg gaan. 

NOORD AFRIKA De NL pleegouders van de 
kinderen van het kindertehuis zijn na zoveel 
jaren geweigerd bij de grens. Een grote 
teleurstelling, omdat de kinderen hen zo nodig 
hebben. Bid voor nieuwe wegen van hulp en 
contact.

Kerkrentmeesters. Door de coronamaatregelen 
zijn de activiteiten in de Oude School tot een 
minimum beperkt gebleven. Bid dat er weer 
een gezonde financiele situatie mag komen.

De diaconiecollecte is vandaag voor Stichting 
Miturā (via Lisanne Roverts). Ons gebed mag zijn 
het welzijn van de mensen in Sri Lanka. 

We bidden voor moed en kracht voor degenen die 
worstelen met hun geaardheid. Voor een veilige 
omgeving om te delen in hun strijd.

We bidden voor hen die verdriet kennen rondom 
een scheiding: de leegte, het schudgevoel, de 
machteloosheid, het gemis.


