
GEBEDSKALENDER zondag 15 maart    ~Vierde Lijdenszondag~ zondag 22 maart  ~Vijfde Lijdenszondag~ zondag 29 maart  ~Zesde Lijdenszondag~
Wij zijn dankbaar, dat we in vrijheid Gods Woord We zijn dankbaar, dat de kerk vandaag open is om Op deze zondagmorgen mogen we danken

Hervormde gemeente mogen horen. We bidden voor onze broeders en samen Gods Woord te horen. We bidden voor de voor alle samenkomsten die we afgelopen
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland zusters, die vervolgd worden, omdat ze de Here kosters, die iedere zondag voor ons klaar staan. winterseizoen mochten hebben. We bidden en

Jezus belijden. We bidden ook voor de organisten en andere vrij- vertrouwen dat Gods' Geest mag doorwerken.
willigers. 

maandag 16 maart maandag 30 maart
We bidden voor iedereen, die verdrietig is maandag 23 maart De catechesegroepen sluiten deze avond
over het gemis van een geliefde, Bid, dat Laten we in ons gebed vragen of God ouders/pleeg- het seizoen af met een maaltijd. We danken
zij troost mogen vinden bij God en getroost ouders wijsheid, kracht en liefde zal geven bij de voor iedereen die dit afgelopen seizoen zich heeft 
mogen worden in de contacten met de opvoeding van hun kinderen. ingezet  voor dit onderwijs aan onze jongeren. 
mensen om hen heen. We bidden dat de jongeren mogen groeien in 

dinsdag 24 maart geloof en God steeds beter leren kennen.
dinsdag 17 maart Dank voor de verschillende gebedsgroepen die in

    Bid voor Gerwin, Priscilla, Natanaël, Hadassa en Giessenburg samen komen. Bid voor bescherming dinsdag 31 maart
Eljadah van der Grijn. Gerwin en Priscilla moeten en volharding. We danken voor het jaarfeest van club
een belangrijke beslissing nemen in verband met hun "Immanuël". We danken voor de begeleiders
toekomst; waar ze gaan wonen en werken. woensdag 25 maart die elke dinsdag voor hen klaar staan.

Vanavond is er kerkenraadsvergadering samen We bidden hen een fijne, gezegende avond toe.
woensdag 18 maart met de IZB, waarin zij nadenken over het "Focus-
Dank voor onze peuters. Bid dat zij blij en vrolijk en traject". We bidden hen wijsheid toe in het zoeken woensdag 1 april
veilig mogen opgroeien. Vanmorgen komen zij naar mogelijkheden om de gemeente toe te rusten. Vanavond komt de mannenvereniging bijeen.
met hun begeleiders/ouders samen in de Rank. We We wensen hen een leerzame en gezegende
dragen deze kleintjes aan God op. donderdag 26 maart avond toe bij het nadenken over een stukje
De GZB houdt een inspiratiebijeenkomst voor Deze avond wordt de tweede avond gehouden over uit de kerkgeschiendenis. 
jeugdwerkers. Speciale gast is ds. Jonathan Soro spiritualiteit en zingeving. Ds. A.J. Plaisier heeft weer
uit Zuid-Soedan, een warm en wijs pleitbezorger de leiding. We bidden voor een leerzame avond. donderdag 2 april
voor jongeren in de kerk. We bidden hen een goede Gebed gevraagd voor de verkiezingsbijeenkomst 
leerzame bijeenkomst toe. vrijdag 27 maart van vanavond. Laten we de te kiezen broeders 

In de Rank nodigt "Credo" de 60-plussers van de opdragen in ons gebed. 
donderdag 19 maart gemeente uit voor een voorjaarsdiner. We bidden of
Vanavond denken we na over homoseksualteit en dat het een goede ontmoeting mag worden tussen jong vrijdag 3 april 
de christelijke gemeente. en oud. We danken voor deze actieve jongeren. Vanmiddag wordt er een paasviering gehouden
De leiding is in handen van Herman van Wijngaarden. voor onze 70 plussers. 

                       We bidden om de leiding van de Heilige Geest. zaterdag 28 maart We bidden hen een goed samenzijn toe.
Bidden en danken Dramagroep "Livingstone" houdt vandaag een reünie! We wensen Credo een goede bijbelstudie toe. 

vrijdag 20 maart 25 Jaar geleden is deze enthousiaste, creatieve groep
voor  en met elkaar. Deze avond is er een ontmoeting tussen "Credo" en gestart. Wij wensen hen een fijne terugblik toe en een zaterdag 4 april

"Solid". Zij houden een filmavond. We bidden en goede ontmoeting met elkaar. Ook danken wij voor Deze morgen wordt in ons dorp door de 
wensen hen een gezellige en inspirerende avond toe. alles wat zij hebben mogen betekenen. gezamenlijke kerken, de paasgroet verspreid.

Laten we bidden dat er voldoende mensen zijn
15 maart t/m 2 mei  2020 zaterdag 21 maart In de Brabanthallen in 's Hertogenbosch wordt van- die de groet rondbrengen en dat veel mensen

"Wij danken met de "Wycliffbijbelvertalers" dat zij hun avond/ vannacht een "hardcore event" gehouden. bereikt mogen worden met het paasevangelie.
50- jarig bestaan vieren en bidden hen Gods' zegen We bidden dat veel jongeren worden bereikt met het "Inside Out" komt vanavond bij elkaar.  
toe op hun werk. evangelie door de mensen van "Naar House". We bidden hen een gezellige avond toe.

Jezus
kreeg geen

korting,
Hij betaalde

de 
volle prijs!



zondag 5 april  ~Palmpasen~  Stille Week zondag 12 april  ~Pasen~ zondag 19 april zondag 27 april
Op deze Palmzondag leggen 2 mensen belijdenis      DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN ! Negen kinderen van de zondagsschool nemen "One Man Audience" treedt op in een tentdienst
van hun geloof af. We danken voor deze nieuwe           Laten we Hem daarvoor loven en prijzen! vandaag afscheid. We bidden hen Gods' zegen toe. in Molenaarsgraaf. We danken dat zij met hun
leden en bidden hen Gods' nabijheid en zegen toe; In de avonddienst mogen we dit samen met het koor We danken voor de leiding die zich de afgelopen optreden het evangelie mogen doorgeven.
dat wij als gemeente om hen heen mogen staan. Aqua Viva doen. periode  ingezet heeft voor de kinderen; dat ze mogen 

opgroeien tot wijze, goede en mooie mensen. maandag 28 april
maandag 6 april maandag 13 april  ~Tweede Paasdag~ We danken de Here dat Hij onze koning weer
We bidden voor het Bijbelhuis in Antwerpen, waar We danken dat onze levende Here Jezus aan de maandag 20 april een jaar gespaard heeft en bidden dat Hij hem
activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op rechterhand van Zijn Vader zit en altijd voor ons bidt. Uit de gebedskalender voor "Christenen voor Israël": zal leiden in het nieuwe levensjaar. We bidden
geloofsoverdracht aan kinderen, jongeren en "Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de voor bescherming voor hem en voor zijn gezin.
ouderen. dinsdag 14 april schaduw van Uw vleugels" (Psalm 17:8). Na het uit-

We vragen gebed voor onze scholen. In het bijzonder komen van het vredesplan van Trump, is het onrustig dinsdag 29 april
dinsdag 7 april denken we aan de leerlingen die de komende dagen in Israël. Er zijn al verschillende aanslagen ge- We danken en bidden voor alle vrijwilligers 
Deze morgen sluit de bijbelstudiegroep voor hun Cito-eindtoets gaan maken. Laten we in ons pleegd door Palestijnse terroristen. Bid om rust, in Giessenburg, plaatselijk en kerkelijk, die 
vrouwen hun seizoen af met een maaltijd. gebed beseffen dat wij allemaal afhankelijk zijn vrede en bescherming voor Israël. mensen bezoeken en hulp en aandacht verlenen 
We danken voor het mooie seizoen en bidden hen van de zegen van God in al ons doen en laten. daar waar nodig.
een goed samenzijn toe. Vanavond komt de Koinoniakring bij elkaar. We dinsdag 21 april
Deze avond kunnen we nadenken over het avond- bidden dat zij Gods' zegen mogen ervaren. We bidden voor hen die zich alleen voelen; dat zij zich woensdag 29 april
maal dat we hopen te vieren op Goede Vrijdag. gedragen mogen weten door de armen van onze Here Uit de nieuwsbrief van "Mercy Ships": Wij bidden
We bidden voor een goede voorbereiding. woensdag 15 april en dat zij mensen hebben die naar hen omzien. voor het werk op het schip "Africa Mercy". Zij

Vandaag bidden we voor het initiatief van "De Buuf". mogen vele mensen behandelen die anders
woensdag 8 april We danken voor al hun vrijwilligers die zich belange- woensdag 22 april geen medische hulp zouden krijgen. 
Het moderamen komt bijeen. We bidden hen loos inzetten om mensen elkaar te laten ontmoeten De diakonie vergadert vanavond. Wij danken voor het
wijsheid, inzicht en Gods' zegen toe. en de verdiensten ten goede  laten komen aan  werk van de diaken die afscheid neemt en bidden donderdag 30 april

goede doelen, dichtbij en ver weg. We vragen Gods' zegen toe voor de nieuwe diaken. Vandaag is er een sing-in in Streefkerk waar
donderdag 9 april Gods' zegen nu ze vandaag van start gaan. "One Man Audience" zal optreden. We bidden hen
Uit de gebedskalender van "Open Doors": Bid donderdag 23 april een mooi en gezegend optreden toe.
voor veilige huizen en schuilplaatsen waar Noord- donderdag 16 april Uit de gebedsbrief van de TWR: Bid dat christenen
Koreaanse vluchtelingen de Bijbel kunnen lezen We bidden voor de kerkenraad die vanavond verga- in Indonesië de moed niet verliezen maar staande vrijdag 1 mei
en bestuderen. Deze huizen vormen een basis dert. We vragen om de leiding van de Heilige Geest. zullen blijven in verdrukking en vervolging ten gevolge De Evangelische Hogeschool in Amersfoort
voor evangelisatie in Noord-Korea. van de strenge islamitische wetgeving die daar wordt vraagt ons gebed om bescherming van studenten

vrijdag 17 april gehanteerd. en medewerkers. Hun onderwijs moeten zij geven

vrijdag 10 april  ~Goede Vrijdag~ Vandaag worden de Koningsspelen gehouden. We zonder overheidssubsidie. Zij danken dat zij dit
Deze avond gedenken wij het offer van de Here bidden voor mooi weer en een gezellig feest. vrijdag 24 april al 43 jaar kunnen en mogen doen.
Jezus aan het kruis voor onze zonden in het Heilig Dat wensen we ook de soosgangers vanavond toe. We danken en bidden voor Lydia Burger die op "Het
Avondmaal. We danken voor Zijn volbrachte offer Tweespan" godsdienstonderwijs geeft. zaterdag 2 mei
voor onze zonden. zaterdag 18 april Vandaag begint de meivakantie. We bidden iedereen Dank de Here voor allen, die de zondagse

Gods' zegen gevraagd voor het  "mannenontbijt" een fijne, ontspannen tijd toe. eredienst mogelijk maken. We denken aan hen
zaterdag 11 april ~Stille zaterdag~ waarbij weerman Reinier v.d. Berg een lezing die oppassen of de Bijbelklas verzorgen. Aan de
Deze avond mogen we bijeen komen om met verzorgt over goed leven en rentmeesterschap, zaterdag 25 april predikanten, kerkenraad en de kosters en hen die
elkaar te gedenken wat Jezus voor ons deed. Om hierin begrepen: klimaat en milieu. Vandaag is er een landelijke ontmoetingsdag van   muziek maken; we bidden dat zij hun taak met 
met elkaar te lezen uit de Bijbel, te luisteren naar Ook gebedspunten aandragen? "Als kanker je raakt", in Doorn. We bidden voor vreugde mogen doen tot zegen van ons en 
muziek, om met elkaar te zingen.  deze dan graag t/m maandag 20 april sturen naar iedereen die zelf of als naaste met kanker wordt ge- tot eer van God.

En om stil te zijn.                      annemarieverspuij@live.nl confronteerd.
                         o.v.v gebedskalender


