
GEBEDSKALENDER zondag 14 maart  ~5e lijdenszondag ~ zondag 21 maart  ~6e lijdenszondag ~ zondag 28 maart  ~7e lijdenszondag ~
We zijn dankbaar dat vanmorgen, na lange tijd een Vanmorgen mogen we weer getuige zijn van Gods                         Palmzondag

Hervormde gemeente doopdienst mag worden gehouden. We danken God beloften voor onze kinderen, die Hij al bij de doop aan Op deze zondag sluiten we het winterwerk af.
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland voor Zijn trouw aan ons én onze kinderen. hen geeft. We bidden dat de doopouders én wij deze Het winterwerk is uiteraard heel anders verlopen 

kinderen mogen helpen Gods liefde te ontdekken. dan gedacht. Sommige plannen konden niet 

maandag 15 maart doorgaan, anderzijds zijn er vele nieuwe, 

De jeugdraad hoopt vanavond te vergaderen. maandag 22 maart creatieve ideeën bedacht én uitgevoerd. 

Nu fysiek contact niet voor de hand ligt, vraagt het De evang.cie heeft bij Mac Donalds in H'veld tot Pasen Daar danken we voor en vragen een zegen over 
bedenken van allerlei plannen om de band met de een groot scherm gehuurd, waarop men deze tekst alles wat er mocht plaats vinden.
jongeren vast te houden en te verstevigen veel kan lezen: 'Paasfeest is: Jezus' liefde speciaal voor
inspiratie en creativiteit. We bidden voor hen, dat zij jou!' We bidden dat deze boodschap, die door velen maandag 29 maart
de leiding van de Heilige Geest, de grote Inspirator, gelezen zal worden, tot heil mag zijn. We vragen Gods' zegen over de bestrijding van 
mogen ervaren. het coronavirus. We bidden voor onze regering  

dinsdag 23 maart en voor het OMT, de GGD's, de zorgverleners.
    dinsdag 16 maart Uit de gebedskalender van Christenen voor Israël:

Wilt u bidden voor ouders van wie een kind is over- "Vandaag is het Jom HaAliyah (alijadag). Voor Joden dinsdag 30 maart
leden aan kanker of een andere ziekte. een dag in het teken van de terugkeer van Joden naar Uit de gebedskalender van Wycliffe:
Morgen organiseert de stichting "Als kanker je raakt" Israël. De alija is voor Israël heel belangrijk en ging We vragen uw gebed voor de vertaalteams van
een online bijeenkomst voor hen. zelfs door in tijden dat de lockdown heel streng was. 11 Wycliffe Ghana Bijbelvertaalprojecten.
Wij vragen om een zegen over dit samenzijn (digitaal) Dank voor alle Joden die terugkeren naar Israël en En we willen danken voor de drie Nieuwe

bid dat ze in Israël snel hun draai kunnen vinden." Testamenten die in februari overhandigd werden.
woensdag 17 maart
Vandaag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. woensdag 24 maart woensdag 31 maart
We vragen gebed om moed voor politici en bestuur- We bidden voor de bijeenkomsten van "Als kanker je We danken dat we in deze 40-dagentijd  Jezus'  
ders om met het oog op de toekomst leiding te geven raakt", die vandaag worden gehouden, met als woorden mochten horen: 'Ik ben er voor jou'.
en knopen door te hakken, bijv. als het gaat om de thema o.a. ' Kanker en geloof. ' Zo nodigt Hij ons deze week ook uit voor het
zorg voor Gods' schepping, migratieproblemen, de Ook vragen we een zegen voor "Omringen met zingen" Heilig Avondmaal om Zijn dood te gedenken.
coronacrisis en wat al niet meer… en het moderamen, dat vanavond online vergadert.
De diaconie vergadert vanavond, ook zij hebben de donderdag 1 april
hulp en leiding van God nodig! donderdag 25 maart Vanavond wordt de "Passion" uitgezonden

Bid voor hen die rouwen om het verlies van een vanuit Roermond. 
donderdag 18 maart dierbare. We bidden dat het lijden en sterven van onze 
Bid dat jongeren ondanks de onzekerheden van Heiland in het juiste licht gezet mag worden.
deze tijd, zich niet terneer laten slaan door de omstan- vrijdag 26 maart

                       digheden, maar zich zullen richten op de toekomst. We bidden voor hen die bezig zijn met het moeizame vrijdag 2 april
Bidden en danken Bid dat ze elkaar zullen stimuleren om zich in te zetten herstel van hun gezondheid thuis of elders. Wij danken voor het grote offer dat de Here Jezus

voor hun eigen toekomst en Gods Koninkrijk. bracht. Dank zij Hem is de weg naar God vrij!
voor  en met elkaar. zaterdag 27 maart

vrijdag 19 maart Wij zijn op weg naar Pasen. De Joden vieren vanaf zaterdag 3 april  ~Stille Zaterdag ~
Vandaag willen we alle chronisch zieken in gebed vanavond tot 4 april het Pesachfeest, het feest van de We hebben deze weken stil kunnen staan bij het
opdragen. Laten we omzien naar elkaar. verlossing uit de slavernij van Egypte. Laten wij bidden lijden en sterven van de Here Jezus, waardoor

14 maart t/m 1 mei 2021 dat zij de grote Verlosser, Jezus, mogen leren kennen. Hij voor ons verzoening heeft bewerkt. We bidden

zaterdag 20 maart Vandaag mogen wij in ons eigen dorp een Paas- dat dit alles onze vreugde in Zijn Opstanding
Dank en bid voor de vrijwilligers die het kinder - groet huis aan huis bezorgen. We bidden dat deze mag verdiepen.
moment verzorgen voor de zondagse dienst. groet de harten van veel mensen mag raken!
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zondag 4 april  ~1e Paasdag ~ zondag 11 april zondag 18 april zondag 25 april
Wij zingen en belijden: We danken dat  vanmorgen kinderen van de gemeen- Als de omstandigheden het toelaten, hoopt de zon- We dragen onze predikanten en hun gezinnen

"Ik zeg het allen, dat Hij leeft, te het teken en zegel van de Doop mogen ontvangen. dagsschool vandaag haar seizoen afsluiten. In deze aan God op. Dat zij met vreugde in dit stukje
dat Hij is opgestaan, dienst hopen de kinderen van groep 8 afscheid te ne- van Gods' wijngaard mogen werken.

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft maandag 12 april men. We bidden om een gezegende dienst.
waar wij ook staan of gaan." Laten we bidden voor hen die een nieuwe regering  maandag 26 april

                                                        lied 218:1 moeten formeren. maandag 19 april We vragen om gebed voor de ouderen die hulp
Bid voor de verschillende gebedsgroepen in behoeven en voor de mantelzorgers die altijd

maandag 5 april  ~2e Paasdag ~ dinsdag 13 april Giessenburg. voor hen klaar staan.
Wat een zegen, dat de media ingezet kunnen Gebed gevraagd voor Missie Nederland. Ze starten Bid dat zij binnenkort weer bij elkaar kunnen komen.
worden om het Evangelie in de hele wereld bekend het project  "30-dagen-bidden-voor-moslims". dinsdag 27 april
te maken! We bidden voor de TWR, die zich Dit gebeurt tijdens de Ramadan. dinsdag 20 april Wij bidden vandaag voor koning Willem-
daarvoor inzet. Vandaag willen we in ons gebed denken aan de Alexander, die vandaag zijn verjaardag hoopt

woensdag 14 april achtste groepers! Komende drie dagen staan voor te vieren, dat de Here hem bewaart.
dinsdag 6 april Vanavond is er weer een uitzending van Break in hen in het teken van de Cito-toets. Ook al is de school- Wij hopen dat het voor ons ook een mooie 
Bid om harmonie in gezinnen, die met financiële de week. Wij bidden om creativiteit voor de uit- keuze al bekend, toch blijft het spannend voor hen… Koningsdag wordt!
onzekerheid te maken hebben. Bid dat er geen zending. 
verwijdering zal ontstaan, maar juist verbondenheid. We vragen een zegen voor de diaconievergadering woensdag 21 april woensdag 28 april

die deze avond gehouden wordt. Vanavond hoopt de jeugdraad weer te vergaderen. We bidden om een zegen voor het moderamen
woensdag 7 april Bid voor de jeugd die elkaar zo graag wil ontmoeten. dat vanavond online bijeenkomt.
Uit de gebedskalender van De Hoop: donderdag 15 april Dat dit spoedig weer mogelijk zal zijn.
We vragen uw gebed voor de gezinnen van onze Bericht van een luisteraar van TWR vanuit Oekraïne: donderdag 29
cliënten. De tijd rondom de behandeling is voor hen  'Heel erg bedankt voor jullie radioprogramma! Ik ben donderdag 22 april Uit de gebedskalender van de MAF:
ook vaak erg intensief. Bid ook dat verstoorde sportpredikant en heb voor iedere training een korte Laten we bidden voor Gerwin en Priscilla van der Sinds het begin van Covid-19 schommelen de
familierelaties hersteld zullen worden. spirituele overdenking voor de sporters. Zij zijn alle- Grijn en hun kinderen die nu meevaren op een van vluchtaanvragen in de landen waar we werken

maal ongelovig en daarom zijn uw 3 minuten durende de schepen van Mercy ships. enorm. We zijn dankbaar dat in veel plaatsen 

donderdag 8 april programma's een ontdekking uit de hemel. Het is de weer gevlogen kan worden maar we weten ook
Vandaag bidden we voor gedetineerden in PI's in belangrijkste bron van mijn bediening geworden…' vrijdag 23 april dat de oude graad nog lang niet bereikt is. 
TBS-klinieken. Deze mensen krijgen al maanden Uit de gebedskalender Youth for Christ: Laten we bidden dat alle mensen in nood gehol-
weinig of geen bezoek. De corona brengt daarin vrijdag 16 april Gebedspunt: Begin dit jaar startte Youth for Christ in pen kunnen worden en een snelle stabilisatie
ook de nodige extra spanningen. Bid voor rust Uit de gebedskalender van Open Doors: "In samen- Rotterdam met inloop, straatwerk en kinderactiviteiten. in het aantal vluchten zal volgen. Bid ook mee 
voor gevangenen en personeel. werking met lokale partners organiseert Open Doors Wilt u bidden voor een zegen op ons verlangen om voor een goede voorbereiding van de teams om 

jeugdkampen in China. Dank de Here God hiervoor Rotterdamse jongeren te bereiken. een stijging in verzoeken te kunnen beantwoorden.

vrijdag 9 april en bid dat onder Chinese jongens en meiden het Dankpunt: In Gorinchem konden we jongeren onder-
Bid dat we creatief, flexibel en volhardend zullen verlangen groeit om hun Vader te leren kennen". steunen die betrokken waren bij een grote vecht- vrijdag 30 april
zijn in het vinden van nieuwe vormen om contact partij. Dank voor de jongeren die zich positief We vragen gebed voor hen die de prostitutie willen
met elkaar te hebben. zaterdag 17 april hebben herpakt. verlaten. Dat zij goed opgevangen en begeleid 
Dank wanneer dit ook echt gebeurt! We danken en bidden voor het werk dat mogen worden.

Willem-Jan de Wit in Egypte mag doen. zaterdag 24 april
zaterdag 10 april Bid voor de duizenden Joden die in Iran wonen. zaterdag 1 mei 
We danken en bidden voor alle mensen die Ook gebedspunten aandragen? Zij worden als gijzelaars beschouwd en mogen   Laat ons gebed zijn:
tijdens de dienst muziek maken en voor degene  deze dan graag t/m maandag 19 april sturen naar het land niet uit. "Kom Here Jezus, kom,
die de powerpointpresentatie maakt en voor de                      annemarieverspuij@live.nl Alleen illegaal kunnen enkelen het land verlaten.                                Maranatha!"
mensen van de techniek.                          o.v.v.  gebedskalender Bid om bescherming voor hen.


