
zondag 26 juni 2022 zondag 3 juli 2022 zondag 10 en maandag 11 juli 2022

maandag 27 juni 2022 maandag 4 juli 2022 diinsdag 12 en woensdag 13 juli 2022

dinsdag 28 juni 2022 dinsdag 5 juli 2022
    donderdag 14 en vrijdag 15 juli 2022

woensdag 29 juni 2022 woensdag 6 juli 2022 zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022

donderdag 30 juni 2022 donderdag 7 juli 2022 maandag 18 en dinsdag 19 juli 2022

                       
vrijdag 1 juli 2022 vrijdag 8 juli 2022 woensdag 20 en donderdag 21 juli 2022

zaterdag 2 juli 2022 zaterdag 9 juli 2022 vrijdag 22 en zaterdag 23 juli 2022

  

Dank dat er op dit moment een wapenstilstand is 
in Yemen. Bid dat hulporganisaties nu vrije 
toegang zullen hebben voor medische zorg en 
voedselvoorziening en dat er vrede gesloten zal 
worden.

We danken voor de jeugdkampen van de 
afgelopen maanden. Dat jongeren opgebouwd en 
bemoedigd zijn om Jezus te blijven volgen of voor 
het eerst met Hem op pad te gaan.

Vanavond weer een horen-zien-doen tienerdienst. 
Bidt u/bid jij mee voor een mooie groep en 
toegeruste leiding.

Bid voor het team rondom Marcel en Lea in 
Hongarije die naast hun OM-werk ook hulp bieden 
aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Vandaag denken we aan hen die nog steeds te 
kampen hebben met de gevolgen van corona.

Deze week is er vanuit onze gemeente een 
(jongeren)groep bezig met werkzaamheden in 
Hongarije. We danken voor hun inzet en we 
bidden dat zij een waardevolle tijd beleven en 
grensoverschrijdende eenheid ervaren. 

Het Passion in de Achterhoek biedt een tijdelijke 
gastvrije plek voor dak- en thuisloze en 
verslaafde medemensen. We bidden dat de 
gasten weer nieuwe richting en structuur zullen 
krijgen en hoop voor de toekomst.

Afgelopen tijd hebben een aantal jonge mensen 
van het kindertehuis in Noord-Afrika met succes 
hun examens gehaald. Bid om mogelijkheden voor 
de vervolgstudies van de jongste meisjes die nu 
18 jaar zijn geworden, en dat er mensen op hun 
pad komen die een thuis voor ze willen zijn.

Bhutan staat hoog op de lijst van 
christenvervolging (plaats 9). Boeddhisme 
overschaduwt het christendom. Bid voor hen die 
de Goede boodschap brengen met alle risico’s 
die dat met zich mee brengt.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, zodat 
het zijn toevlucht en vrede alleen bij u zoekt. (Uit: 
Elf Zegenbeden, Basilea Schlink).

We bidden voor de ouderen in onze gemeente, dat 
zij mogen weten dat ook zij een belangrijke plaats 
hebben in ons midden.

Vanuit IZB Dabar worden deze zomer 2 pop-up 
campings ingericht. Bid voor dit initiatief dat er 
voldoende middelen, materialen en medewerkers 
zullen zijn om mensen met minima een mooie 
vakantieweek te bezorgen.

Als gemeente ondersteunen we het werk van 
Dorcas. Zij bieden liefde en hoop voor mensen 
in nood, in navolging van Jezus Christus. Bid dat 
door dit werk mensen tot bloei komen. 

Dankbaar voor de beeldende liturgietafels van de 
afgelopen tijd. Dat zij die deze tafel verzorgen 
steeds weer nieuwe inspiratie mogen ontvangen.

De kerkapp biedt voor veel mensen een goed 
handvat in de berichtgeving. We danken voor deze 
mogelijkheid. We bidden om wijsheid voor de 
communicatie-commissie om voor alle 
gemeenteleden de communicatie in goede banen 
te leiden.

We bidden om wijsheid, vertrouwen en geduld 
voor de beroepingscommissie. Dat zij zich 
gedragen weten door het gebed van de 
gemeente.

Bid dat er wereldwijd actie ondernomen zal 
worden om grote hongersnoden te voorkomen, 
bijvoorbeeld in Afrika. Dat Christelijke 
hulpverleners nieuwe hoop mogen brengen.

Oekraïne. Geef vrede Heer, geef vrede. Dank 
dat er zoveel initiatieven zijn voor hulp aan 
vluchtelingen, ook in onze regio. 

We zijn dankbaar dat we met elkaar het 
Avondmaal mogen vieren tot Zijn gedachtenis.

We danken dat Jan Willem, Melissa en Amalia een 
periode in Nederland konden zijn. We binnen om 
wijsheid, bescherming en Gods nabijheid bij het 
werk in Jordanië.

De zomervakantie is begonnen. Geef dat we 
allemaal een goede periode mogen hebben om 
weer op te laden, waar we ook zijn of naartoe 
gaan.



zondag 24 en  maandag 25 juli 2022 zondag 7 en maandag 8 augustus 2022 zondag 21 augustus 2022 zondag 28 augustus 2022

dindag 26 en woensdag 27 juli 2022 dinsdag 9 en woensdag 10 augustus 2022 maandag 22 augustus 2022 maandag 29 augustus 2022

donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2022 donderdag 11 en vrijdag 12 augustus 2022 dinsdag 23 augustus 2022
dinsdag 30 augustus 2022

zaterdag 30 en zondag 31 juli 2022 zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2022 woensdag 24 augustus 2022 woensdag 31 augustus 2022

maandag 1 en dinsdag 2 augustus 2022 maandag 15 en dinsdag 16 augustus 2022 donderdag 25 augustus 2022 donderdag 1 september 2022

woensdag 17 en donderdag 18 augustus 
2022

woensdag 3 en donderdag 4 augustus 2022 vrijdag 26 augustus 2022 vrijdag 2 september 2022

vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2022

zaterdag 27 augustus 2022 zaterdag 3 september 2022
vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus 2022

Ook gebedspunten doorgeven?

We bidden voor gemeenteleden waar 
relatieproblematiek speelt. Je kunt je hier zo 
alleen in voelen. Dat er anderen op hun pad 
mogen komen bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen 
en bemoediging mogen ontvangen. 

Gebed voor degenen die ook in deze periode weer 
plannen gaan maken voor het nieuwe seizoen. Dat 
er weer genoeg enthousiaste en gedreven 
gemeenteleden zullen opstaan om hierin mee te 
denken en te doen. 

Deze dan graag sturen uiterlijk 22 augustus 
naar gebedskalender@hggop.nl
 naar gebedskalender@hggop.nl

Gebed is de basis van ons geloof. Niet de 
activiteiten of onze plannen verbinden ons aan 
elkaar en aan Hem, maar het gebed waarin we 
de Heilige Geest de ruimte geven om in en door 
ons heen te werken.

We denken aan de ouderen die zich eenzaam 
voelen, juist in de vakantietijd wanneer 
kinderen en kleinkinderen op reis zijn.

IJM zet zich in voor het bestrijden en voorkomen  
van mensenhandel o.a. aan de Oekraïense 
grens. Bid mee voor dit moeilijke maar ook zo 
belangrijke werk.

We bidden voor de mensen die te maken 
hebben met iemand in hun gezin die een 
beperking heeft, wat spanningen kan geven. 

Gebed voor gemeenteleden die ook tijdens de 
vakantieperiode opgenomen zijn in instellingen 
voor psychische/psychiatrische hulp. Dat we hen 
blijven steunen en met hen meeleven, ook nu.

Bid dat de regeerders van ons land een periode 
van afstand mogen beleven om daarna weer met 
nieuwe energie ons land te kunnen besturen.

Dank voor het werk van Bijbelvertalers in Noord-
Afrika. Ondanks de coronatijd is het werk 
doorgegaan en is er veel belangstelling voor het 
Goede Nieuws in de taal van het hart. Bid voor 
bescherming van de vertaalteams die in het 
geheim moeten werken.

Bid dat Gods Geest allen vernieuwt en verfrist die 
bij het jeugdwerk betrokken zijn.

Stichting Hoop voor Albanië zet zich in voor de 
Albanese bevolking aan de rand van de 
samenleving. De diaconiecollecte van vandaag is 
bestemd voor dit hoopvolle werk.

Plug-in@work te Dordrecht biedt dagbesteding 
voor jongeren en ouderen. Bid voor begeleiders 
en vrijwilligers dat zij de gasten een plek geven 
waar zij zichzelf kunnen zijn.

We bidden vandaag voor het werk in Belo 
Horizonte (‘Beautiful Horizon’) Brazilië onder 
kinderen, tieners en families door het bieden van 
hulp en kansen om van God te leren en Hem te 
volgen.

We bidden voor de zieken en voor hen die kuren 
ondergaan. Ook als het aankomt op uitslagen 
kan het zo spannend zijn. We bidden dat Gods 
nabijheid ervaren mag worden, hoe de 
omstandigheden ook zijn. 

Wij bidden voor onze gemeente in deze 
vacaturetijd, in het bijzonder voor de kerkenraad 
en allen die verantwoordelijkheid dragen voor de 
voortgang van het gemeentewerk. We danken voor ons dagelijks brood en bidden dat 

er voor alle mensen voedselzekerheid mag 
komen. 

Jordanië. Op 17 augustus is er een conferentie 
waar ook werkers uit omliggende landen naartoe 
komen. Jan Willem en Melissa bereiden deze 
samen met hun team voor. We bidden voor goede 
voorbereiding en Gods bescherming voor allen. 

We bidden voor de voorbereiddingen van de 
startdag. Voor werkers en ideeën.  

Vanuit onze gemeente ondersteunen we al 
decennia lang adoptiekinderen via Woord en 
Daad. We bidden dat deze kinderen daardoor in 
betere leefomstandigheden komen en kansen 
krijgen voor een gezonde toekomst.

Dank voor alle Wycliffe werkers wereldwijd die 
met langdurige toewijding de Bijbel vertalen.

Dank voor alle gemeenteleden in de kerk die 
een taak hebben. Dat we hierin elkaar in liefde 
tot hand en voet zijn. 

Geef degenen die zich bezig houden met 
pastorale zorg binnen de gemeente de juiste 
inzichten en woorden. 

Heer, help ons af te leggen: de scherpe 
woorden, de boze blikken, de wondende taal. 
De giftige aanvallen, de luidruchtige 
aanmatiging, de bijtende spot. Heer, laat uw 
vrede onze taal binnenkomen, onze blik, onze 
handen en voeten, ons verstand, onze fantasie, 
ons hart. (Gebed van Ruth Rau)

We bidden voor mantelzorgers en voor degenen 
die ze verzorgen. Geef dat de omgeving ook 
oog voor hen heeft.

Dank voor uitbreiding van de pastorale werkgroep. 
Dit geeft meer ruimte voor zowel jong als oud om 
hun levens- en geloofsvragen te bespreken.

In de zomerperiode is er vanuit onze gemeente 
een groep naar Oeganda geweest om mee te 
helpen bij de verdere opbouw van de vakschool. 
Dank voor de betrokkenheid bij en de voortgang 
van dit project. 

Vandaag beginnen de scholen weer. Geef frisse zin 
en moed voor leraren en leerlingen om het nieuwe 
schooljaar weer in te gaan, gesterkt door U.

We danken dat de organisatie Gevangenenzorg 
Nederland de helpende hand reikt aan (ex-) 
gevangenen, tbs-patiënten en hun familie om 
samen te werken aan herstel. Gerechtigheid 
vraagt óók barmhartigheid. 


