
GEBEDSKALENDER zondag 18 oktober zondag 25 oktober zondag 1 november
We willen nog danken voor het jongeren-start- Door de coronacrisis verlopen de zondagen heel We bidden dat wij als volgelingen van Christus, 

Hervormde gemeente weekend, dat onlangs nog kon plaatsvinden en  anders dan we gewend zijn. We danken voor de licht mogen laten schijnen in de duisternis. Bij 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland we bidden om een zegen over alles wat de  mogelijkheden die de moderne techniek ons brengt. zoveel mensen is er angst en onzekerheid.

jongeren daar hebben meegekregen. Laten we bidden voor allen, die de kerkdienst 

We bidden voor de belijdeniscatechisatie; dat mogelijk maken. maandag 2 november
de dominee en de catechisanten opbouwende Deze week houdt stichting 'Dorcas' voor de 25e
avonden mogen beleven. maandag 26 oktober keer hun jaarlijkse voedselactie. Zij stellen in

Gisteren begon de "Justice Week". Stichting 'Tear' Roemenië, Oekraïne en Moldavië voedselpak-
maandag 19 oktober organiseert dat samen met meer dan tien organisa- ketten samen, die ze aldaar ook uitdelen. Hun 
De schooljeugd heeft herfstvakantie. We bidden dat ties. Sprekers uit binnen-en buitenland delen hulp is in de loop van de jaren duurzamer ge-
zij én het onderwijzend personeel een fijne week verhalen over recht en onrecht, o.a. over migratie worden, omdat ze ook investeren in blijvende 
mogen hebben, zeker nu het roerige tijden zijn. en mensensmokkel. We vragen een zegen voor verandering voor de hele gemeenschap.

een ieder die zich hiervoor inzet. We vragen een zegen over dit mooie werk.
    dinsdag 20 oktober

Ook voor de kerkrentmeesters zijn het roerige dinsdag 27 oktober dinsdag 3 november 
tijden! Samen met de Covid-19 groep staan zij Uit de gebedskalender van "Open Doors": Niet al- We danken met het Leger des Heils voor het
steeds weer voor allerhande beslissingen. We leen in Mexico en Colombia, maar ook in andere cruise schip "Allegro" in Rotterdam. Wel 75 dak-
bidden hen wijsheid en Gods' zegen toe. landen in Latijns-Amerika worden christenen be- lozen hebben er een hut gekregen.

dreigd omdat ze zich uitspreken tegen geweld. Bid 
woensdag 21 oktober om wijsheid voor voorgangers, dat ze met liefde en woensdag 4 november ~Dankdag~
Bid dat het onderzoek naar het coronavaccin zich bedachtzaamheid de waarheid blijven benoemen. Laten we de Here danken voor alle zegeningen
goed mag ontwikkelen en dat het vaccin spoedig die we het afgelopen jaar mochten ontvangen.  
op de markt mag komen. woensdag 28 oktober We danken voor alles wat mocht groeien en het

We vragen een zegen voor de mannenvereniging, werk wat we mochten doen. Laten we ook denken

donderdag 22 oktober die deze morgen samenkomt om een gedeelte van aan hen die geen werk hebben en moeite hebben

In de afgelopen periode zijn er een aantal bijzondere de brief aan Timotheus te bespreken. financieel rond te komen.
stappen gezet op weg naar de vrede van Jezruzalem. Ook Gods zegen gevraagd voor het moderamen, 
Er is een vredesakkoord gesloten tussen Israël en zij vergaderen vanavond. donderdag 5 november  
de Verenigde Arabische Emiraten. We danken daar- Vandaag ontmoetingsdag "Als kanker je raakt". 
voor en bidden voor bescherming van Israël. donderdag 29 oktober Doel is ontmoeting, (h)erkenning, (geloofs)bemoe-

Laten we bidden voor de bijeenkomst die vanochtend diging. Laten we om de leiding van de Heilige 
vrijdag 23 oktober wordt georganiseerd door "Als kanker je raakt". Geest bidden. Dat doen we ook voor de kerken-
We bidden voor de gehandicapten (Matthijs-Marijke) Deze samenkomst staat in het teken van raad , die vanavond vergadert.

                       en voor degenen die hen helpen. Dank dat mensen vermoeidheid en energiebeperking.
Bidden en danken zich willen inzetten om deze medemensen bij te staan. vrijdag 6 november

We bidden voor club Immanuël die, nu ze niet vrijdag 30 oktober We bidden voor de landelijke regering, ook voor
voor  en met elkaar. bijeen kunnen komen, op creatieve wijze toch Uit de gebedskalender van "Wycliffe" : Blijf bidden onze burgemeester en ons gemeentebestuur,

contact houdt met de clubleden. voor de vele veldmedewerkers die door Covid-19 dat zij de juiste beslissingen mogen nemen.
in Nederland zijn.  Bid met hen mee voor

zaterdag 24 oktober wijsheid in te nemen beslissingen om terug te gaan zaterdag 7 november
18 okt. t/m 5 dec. 2020 De Dikke banden- fietsgroep organiseert deze naar het land waar ze wonen en werken. Vandaag is de "Open Doors" dag, met als thema 

morgen een mannenontbijt. We hopen dat ze met  'Door alles heen'. We danken dat dit via een
elkaar gezond en gezellig ontbijten én goede  zaterdag 31 oktober  ~Hervormingsdag~ livestream-verbinding is te volgen. We bidden
gesprekken mogen hebben. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven' Amen! voor een inspirerende en opbouwende dag.
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zondag 8 november zondag 15 november zondag 22 november zondag 29 november ~ 1e Adventszondag ~
Op verschillende zondagavonden komen gemeen- Op het rooster staat  'viering Heilig Avondmaal'. Maar Het is vandaag Eeuwigheidszondag.We noemen De eerste zondag van het kerkelijk jaar.
teleden bij elkaar. Zo zijn er de '20+ bijbelkring', door coronabeperkingen weten we niet of dat door de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar We mogen uitzien naar de komst van de
de 'Jong gezin'- bijbelkring en de gesprekskring kan gaan. Als we niet bij elkaar kunnen komen, kun- zijn overleden. We bidden dat de nabestaanden Here Jezus, de Immanuel.
bij de preek. We vragen Gods' zegen voor al deze nen we in ons eigen huis wel bewust nadenken over Gods troost en nabijheid mogen ervaren.We denken 
kringen. het grote offer dat de Here Jezus voor ons bracht. ook aan hen die al langere tijd een verlies met zich  maandag 30 november

mee dragen. We bidden voor de ondernemers en de midden-
maandag 9 november maandag 16 november stand in onze gemeente. Ook voor mensen die
Deze week is "de Week van het Leven". Met Bid voor de ouderen en de zorgvragers en de men- maandag 23 november geen werk meer hebben of hun baan dreigen
videoboodschappen en advertenties wordt sen die eenzaam zijn, die door gezondheidscrisis  We vragen een zegen voor de evangelisatiecommis- te verliezen. We vragen om Gods hulp voor hen.
aandacht gevraagd voor vrouwen die onbedoeld  niet de hulp krijgen, die ze nodig hebben. sie, die bezig is met de voorbereidingen van de
zwanger zijn en voor hun ongeboren kindje. We Bid ook voor alle mantelzorgers, dat zij kracht  kerstkrant, kerstnachtdienst en het project 'Fun2talk'. dinsdag 1 december
bidden om een positieve uitwerking van deze krijgen voor de extra taken die zij nu moeten doen. We bidden voor alle mensen die tegen deze
campagne van de 'Platform Zorg voor Leven'. dinsdag 24 november decembermaand opzien vanwege de feestdagen

dinsdag 17 november Uit de gebedskalender van de GZB: Wilt u vandaag en de lange donkere avonden. Bid dat ze mogen 
dinsdag 10 november Uit de gebedskalender van de MAF: In Myanmar meebidden voor Libanon. Door o.a. de explosie en opmerken dat ze niet alleen zijn en misschien
Vandaag en donderdag houdt de vrouwenbijbel- bouwt MAF een landingsbaan om christenen al- de economische crisis kunnen veel mensen niet juist voor anderen veel kunnen betekenen.
studiekring haar bijeenkomst. We bidden hen daar, die een kleine minderheid vormen, te kunnen in hun levensonderhoud voorzien en zoeken hulp
een goede (laatste) studie over Elisa toe. ondersteunen. Het regenseizoen komt ten einde, bij de kerk.Gemeenteleden en kerkleiders worden woensdag 2 december

dus vragen we gebed voor het bouwteam nu zij de overweldigd door de onvoorstelbare nood. Bid voor We bidden voor het werk in onze gemeente:
woensdag 11 november werkzaamheden kunnen hervatten. Bid voor hun kracht om vol te houden. het werk van de mentoren van de catechese, dat 
Vandaag gaat op de mannenvereniging de bespre- veiligheid en gezondheid én voor alle christenen zij de creativiteit mogen vinden om hun leven en
king van de brief aan Timotheus weer verder.  in Myanmar. woensdag 25 november geloof te delen met de jongeren uit hun groepje.
We bidden hen een gezegende ochtend toe. Vanmorgen komt de mannenvereniging weer samen We danken en bidden voor het werk van de
Vanavond vergaderen de diakenen.We bidden woensdag 18 november en vanavond vergadert het moderamen. We vragen V&T- werkgroep en het pastorale team.
God dat Hij hun overleggingen zal zegenen. We bidden voor de Ouder-peutergroep die elke om Gods' zegen bij alles wat er besproken wordt.

woensdagmorgen bijeen komt. donderdag 3 december
donderdag 12 november donderdag 26 november Vanavond vergadert de kerkenraad. In deze
De 'Koinonia-kring' komt vanavond bijeen. We donderdag 19 november Vanavond hoopt de HVD bij elkaar te komen met als tijd staan zij voor grote en moeilijke opgaven.
vragen of God met Zijn Heilige Geest de gesprek- Bid voor christenen uit het Midden-Oosten die leven thema 'Zorg voor elkaar'. Dit in samenwerking met Daarom bidden wij hen de leiding en de hulp van
ken zal zegenen. in Islamitische landen. Bid om hun bescherming en Stichting Welzijn' van de gemeente Molenlanden. de Heilige Geest toe.

bid om volharding voor hen. We bidden of het een inspirerende avond mag worden.
vrijdag 13 november vrijdag 4 december
We bidden voor het jeugdwerk in onze gemeente. vrijdag 20 november vrijdag 27 november Laten we bidden dat de Here ons helpt om
De leiding is zoekende hoe de jeugd  in deze tijd Laten we bidden voor Lydia Burger, die godsdienst- We vragen een zegen voor de besprekingen omtrent geduldig en vol vertrouwen ons leven te leiden,
op een veilige manier bijeen kan komen. les geeft op "Het Tweespan". de ontwikkelingen van camping ' De Put '  of het ondanks de zorgen omtrent het virus. 
We bidden voor de verdieping van de relatie en het Dabarwerk daar nog haar plek kan behouden. Laten wij ook om kracht bidden voor doktoren
vertrouwen tussen de jongeren en de leiding van de zaterdag 21 november en verpleegkundigen.
clubs. Wij bidden én danken voor allen die tijdens de zaterdag 28 november

diensten muzikale medewerking verlenen. Wij willen bidden voor Woord en Daad. Zij komen zaterdag 5 december
zaterdag 14 november Ook gebedspunten aandragen? op voor mensen die anders niet gehoord worden.   We bidden om Gods hulp voor onze predikan-
We danken met "3x M" dat ze 40 jaar bestaan. Zij  deze dan graag t/m maandag 23 nov. sturen naar Hun programma's  zijn er op gericht om kwetsbare ten, die deze maand erg druk zijn met alle
hopen dat volgend jaar te kunnen vieren. Ze blijven                      annemarieverspuij@live.nl groepen te bereiken, daarvoor kloppen zij aan bij activiteiten. We danken de Here dat  
More Message in de Media ( over Jezus) brengen.                          o.v.v.  gebedskalender deuren van overheden en instanties. Hij ons steeds in Zijn hand houdt en ons draagt.


