
GEBEDSKALENDER zondag 2 mei zondag 9 mei zondag  16 mei
We danken dat we, zij het met een klein aantal, weer Vandaag is het moederdag. Laten we in ons gebed We vragen een zegen voor de predikanten

Hervormde gemeente naar de kerk kunnen gaan. We bidden dat we met niet alleen danken voor alle moeders, maar ook die vandaag voorgaan; dat zij de leiding van
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland hen die thuis meekijken en luisteren verbonden bidden voor hen die graag moeder zouden willen de Heilige Geest mogen ervaren.

mogen zijn door de Heilige Geest. zijn en voor de moeders voor wie deze dag een
schaduwrand heeft. maandag 17 mei

maandag 3 mei Vandaag beginnen de eerste examens.

We danken dat de cursus 'Rondreis door de Bijbel ' maandag 10 mei Laten we alle examenleerlingen steunen 
digitaal door gaat. We bidden Metta Wierenga Bid voor 'Artsen zonder grenzen' die in de Braziliaan- met de kracht van het gebed.
Gods' zegen toe. se Amazone werken onder Covid-patiënten.  Vanavond komt de jeugdraad bij elkaar.

Ze hebben vaak een tekort aan zuurstofvoorraad. Ze bespreken de voorbereidingen van de kampen

dinsdag 4 mei Laten we hen met ons gebed ondersteunen. Bladel en Purnode. We bidden hen veel 
Deze dag mogen we stil staan bij hen die hun leven creativiteit en een goed samenzijn toe.
gaven voor onze vrijheid. Laten we bidden voor hen dinsdag 11 mei We vragen ook een zegen voor koningin Maxima,

    die veel familieleden zijn verloren, waaronder We vragen uw en jouw gebed voor het formatie- die vandaag haar 50e verjaardag viert.
veel Joden. proces van het nieuwe kabinet. We bidden dat onze

politici een opmerkzaam hart, het vermogen om te dinsdag 18 mei
woensdag 5 mei luisteren en het onderscheidingsvermogen tussen Open Doors vraagt gebed voor de Nigeriaanse
Al 76 jaar vrijheid in ons land. Wat mogen we daar recht en onrecht mogen krijgen/houden. dominee Jeremiah en zijn gemeente om troost,
dankbaar voor zijn. We denken in ons gebed aan al kracht en geloof. Hun dorp is verwoest door
die mensen die in onvrijheid leven en zelfs moeten woensdag 12 mei Boko Haram, maar zij geven de moed niet op.
vluchten met alle gevolgen van dien. Vanavond is er een consistorievergadering waarin

de wijkouderlingen overleg hebben. De diaconie woensdag 19 mei
donderdag 6 mei vergadert ook deze avond. We bidden hen beiden  'Als kanker je raakt'  organiseert vandaag online
Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden hen Gods hulp en nabijheid toe. bijeenkomsten. Vanmorgen wordt nagedacht over

Gods wijsheid toe.  'Kanker en geloof'. Vanavond is er een samen-
donderdag 13 mei  ~Hemelvaartsdag ~ komst voor nabestaanden. Wilt u om een zegen

vrijdag 7 mei Op deze Kroningsdag willen we Jezus aanbidden vragen voor deze onmoetingen.
Uit de gebedskalender van Christenen voor Israël: en Hem eren !
In Israël nemen de zorgen over de dreiging uit Iran donderdag 20 mei
steeds meer toe. Iran heeft nu bijvoorbeeld openlijk vrijdag 14 mei Laten we bidden voor hen die financiële zorgen
toegegeven dat de mogelijkheid bestaat om nucleare Laten we bidden voor jongeren die deze tijd als lastig hebben in deze tijd van corona.
wapens te maken. Daarnaast maakt Israël zich en donker ervaren; en dat wij hen kunnen helpen
zorgen over het nieuwe Amerikaanse beleid ten om perspectief te vinden bij Jezus. vrijdag 21 mei

                       aanzien van Iran dat minder streng lijkt te zijn dan Laten we bidden voor een project van Het Leger
Bidden en danken het beleid van Trumps regering. zaterdag 15 mei des Heils in Kenia. Ze geven onderwijs aan 

Bid om bescherming van Israël tegen Iran. Vandaag houdt de GZB haar jaarlijkse event. kinderen met een beperking.
voor  en met elkaar. Dit jaar wordt het online gehouden zodat iedereen

zaterdag 8 mei dit het wil deze dag kan 'meemaken'. zaterdag 22 mei
We bidden deze zaterdag voor alle medewerkers Het thema is  'Houd het vuur brandend'. Ook dit jaar zal de Pinksterconferentie geheel
van de Rank. We danken voor het werk dat Wilma Het hoogtepunt is een online wereldreis op zaterdag- digitaal zijn. Stichting Opwekking zal met ver-

2 mei  t/m 19 juni 2021 heeft gedaan en we bidden voor Willie die dit werk avond. schillende organisaties een groot deel van de
heeft overgenomen. Bid dat veel mensen meedoen om zo het vuur van diensten live uitzenden. Laten we bidden dat

het geloof te laten aansteken en ook zelf weer hierdoor op veel plaatsen in ons land het
door te geven. Pinkstervuur gaat branden.
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zondag 23 mei  ~ 1e Pinksterdag ~ zondag 30 mei zondag 6 juni zondag 13 juni
Wij danken voor de komst van de Heilige Geest. Een bijzondere zondag vandaag: Zondag voor de We danken dat we in vrijheid naar de kerk kunnen Weer mogen we als gemeente een bijzondere
Wij mogen vandaag de verjaardag van de Kerk vervolgde kerk . We bidden voor onze broeders en gaan of de diensten digitaal kunnen meemaken. We dag beleven, omdat meerdere jongeren 

vieren. We danken dat we samen Kerk mogen zijn zusters die niet in vrijheid voor hun geloof mogen en danken en bidden voor hen die dit technisch mogelijk belijdenis van hun geloof afleggen. Als gemeente
en dat we er niet alleen voor staan, want de kunnen uitkomen. Daarom dragen we het werk van maken. Ook danken we voor allen die "de lofzang bidden we hen Gods' zegen toe.
Drie-enige houdt het vuur brandend! Open Doors en de SDOK in ons gebed op. gaande houden".

 maandag 14 juni
maandag 24 mei  ~ 2e Pinksterdag ~ maandag 31 mei maandag 7 juni We vragen een zegen voor de vergadering die
We bidden dat we in vuur en vlam mogen staan Uit de gebedskalender van TWR: In India neemt de Bid voor de gevangenen. Door de strenge voorzorgs- vanavond wordt gehouden door de jeugdraad.
om als gemeente te wandelen in Gods liefde, controle door de overheid steeds meer toe en het maatregelen haken veel vaders/moeders af om hun
die we mogen verspreiden in deze wereld. team moet voorzichtig zijn met online uitingen. kind te zien bij de oudermiddagen. Dit geeft veel dinsdag 15 juni

Tegelijkertijd is internet populairder dan ooit en dus verdriet. Bid voor de mogelijkheid van versoepeling. Uit de gebedskalender van De Hoop: Uit onder-
dinsdag 25 mei een uitgelezen kans om mensen te bereiken. Bid zoek blijkt dat in coronatijd steeds meer mensen
Vandaag hoopt de familie Bijkerk, die voor de MAF dat door de programma's, die online en via radio dinsdag 8 juni gevoelig zijn voor gokverslaving. Bid dat deze 
in Suriname voor de Zendings Vliegdienst werkt, uitgezonden worden, het Evangelie de harten Bid voor gemeenteleden die in Bredero's hof  en in mensen hun vertrouwen op God kunnen stellen
met verlof naar Nederland te komen. Hun verlof van Indiërs zal raken. zorgcentra elders wonen. en niet hun heil zoeken in gokken of welke
duurt tot 5 augustus. We bidden Andy en Jacoline  verslaving dan ook.
en hun kinderen een goede en gezegende tijd toe, dinsdag 1 juni woensdag 9 juni
in het bijzonder met hun eigen familie, maar ook Laten we bidden voor het RIVM en het OMT en de De IZB vraagt gebed voor Sarmad Al Anbary. woensdag 16 juni
in het bezoeken van diverse gemeentes. regering; dat zij de juiste beslissingen zullen nemen Hij woont in Nederland, heeft theologie gestudeerd Vanavond vergadert de diaconie. We danken

om ons land door deze crisis heen te loodsen. en zorgt voor de Arabische Christenen die in voor alle initiatieven die worden genomen om als 
woensdag 26 mei Nederland zijn komen wonen. gemeente elkaar te ontmoeten, zoals de spor-
Het moderamen komt vanavond digitaal bij elkaar. woensdag 2 juni tieve uitdagingen van de jeugddiaconie. We 
We bidden om de leiding van de Heilige Geest. We danken samen met Wycliffe voor de vrede die donderdag 10 juni bidden dat deze acties gezegend mogen worden

in Papoea-Nieuw-Guinea tussen twee bevolkings- Vandaag worden de uitslagen van de examens evenals het goede doel: 'Open Doors' voor 
donderdag 27 mei groepen is gesloten. Dankzij de vertaling van de bekend. We hopen en bidden dat er veel vlaggen de christenen in Noord-Korea.
Bid voor onze broeders en zusters die te maken Bijbel en de prediking hierover ontdekten zij de mogen worden uitgestoken.
hebben met psychische problemen en depressies. liefde van Jezus! Vanavond vergadert de kerkenraad. Bid dat er donderdag 17 juni
Dat zij hun zorgen bij de Here kunnen brengen en nieuwe kansen en mogelijkheden worden gezien Gebedskalender MAF: Het gebed voor Myan-
van Hem troost mogen ontvangen. donderdag 3 juni voor het kerk-/gemeente-zijn na corona. mar blijft hard nodig. Laten we bidden voor wijs-

Wij bidden voor de scholen in Giessenburg. We heid en inzicht in de keuzes die worden gemaakt
vrijdag 28 mei dragen in het bijzonder het personeel en het bestuur vrijdag 11 juni en processen die worden doorlopen. We zijn 
Gebed gevraagd voor jonge mensen die kanker aan God op. Gebedskalender van Open Doors: Bid om Gods  dankbaar dat de bouw van de landingsbaan
hebben (gehad) en hun naasten of nabestaanden. nabijheid voor Noord-Koreaanse christenen. Of ze ondanks alle spanningen in Myanmar binnenkort 
Dit weekend organiseert de stichting 'Als kanker je vrijdag 4 juni nu nog in Noord-Korea wonen, net gevlucht of al wordt afgerond. 
raakt', voor hen een weekend op Ameland. Het Bid voor een goede invulling van de 'Nacht van gebed'. langer ontsnapt zijn aan het regime; ze dragen litte-
thema is: 'Lead us through the storm". kens met zich mee vanuit een land waar mensen vrijdag 18 juni

zaterdag 5 juni geen rechten hebben en geen vrijheid van geloof is. We bidden voor de zomerschool van Evangelie
zaterdag 29 mei Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waak- & moslims, deze week. Een studie over hoe mos- 
Vandaag is er een online event van Wycliffe Bijbel- zaam met dankzegging (Kol. 4: 2) zaterdag 12 juni lims leven en hoe wij hen kunnen bereiken met 
vertalers (wycliffe.nl/event). Bid voor een gezegend Ook gebedspunten aandragen? Bid voor de onrust in de wereld vanwege het corona-   het evangelie.
event. Bid dat de kijkers eenheid mogen ervaren en  deze dan graag t/m maandag 7 juni sturen naar virus. Er is er Eén op Wie wij mogen vertrouwen: 
bemoedigd worden door Gods' zegen op het Bijbel-                      annemarieverspuij@live.nl Onze hemelse Vader die alles in Zijn hand heeft. zaterdag 19 juni
vertaalwerk dat een stroomversnelling meemaakt.                          o.v.v.  gebedskalender We bidden dat Jezus belangrijker voor ons wordt.


