
GEBEDSKALENDER zondag 6 december  * 2e Adventszondag * zondag 13 december  * 3e Adventszondag * zondag 20 december  * 4e Adventszondag *
Deze zondag is er 's avonds een jeugddienst. Laten we bidden dat we als gemeente van Christus We danken dat er veel kinderen/jongeren

Hervormde gemeente Het thema is :' Prove it ! '  Kun je bewijzen dat het lichtdragers mogen zijn in deze donkere tijd. en hun ouders via het jeugdwerk in contact 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland christelijk geloof waar is?  Laat zo je licht maar schijnen komen met onze gemeente. We bidden of dat

Deze dienst wordt omlijst door het optreden van bij alles wat je doet vrucht mag dragen en daarom bidden we van-
"One Man Audience". We bidden om een geze- zodat de mensen zeggen: daag ook voor de zondagsschool die oefent
gende dienst. "God is goed " voor het  kerstfeest.

maandag 7 december maandag 14 december maandag 21 december
Gebed gevraagd voor Catharina, een jonge vrouw Vanavond vergadert de jeugdraad. We bidden hen Vanavond wordt er een vergadering gehouden
uit Duitsland. Zij heeft verschijnselen van ALS. inspiratie en de leiding ven de Heilige Geest toe. van "Fun2talk", over kerkzijn in Giessenburg
Menselijkerwijs zal zij sterven. Haar moeder bidt in deze tijd.
voor algehele genezing. Laten wij het gebed van dinsdag 15 december
deze zuster ondersteunen ter ere van onze Heiland. Uit de gebedskalender van ZOA: Bid voor Jemen. dinsdag 22 december 

    Er dreigt een hongersnood naast de corona en de Gebed voor het Leger des Heils: Bid voor het  
dinsdag 8 december cholera uitbraak. Bid dat de hulp van ZOA met inloophuis "Herstart" in Utrecht. Hier vinden 
Deze ochtend en donderdagochtend komen de voedsel, water en medische hulp tot zegen mag zijn. daklozen overdag rust, eten en opvang. Bid
vrouwen van de bijbelstudie bij elkaar. dat ze vertrouwen mogen opbouwen met de
We bidden voor een goede bijeenkomst. woensdag 16 december daklozen en bid voor een goede relatie 
We vragen ook een zegen voor de kerkrentmees- De diakenen vergaderen vanavond. Wij danken met de omwonenden.
ters, omdat zij voor moeilijke beslissingen staan.. voor hun beschikbaarheid en bidden dat ze met

wijsheid de zorg, die nodig is, mogen verlenen. woensdag 23 december
woensdag 9 december Bid voor een goede kerstviering van de 
Ook deze woensdag komt de mannenvereniging donderdag 17 december mannenvereniging.
bij elkaar. We vragen een zegen voor hen en voor Vandaag wordt op de Hoeksteen het kerstfeest
de evangelisatiecommissie die de voorbereidingen gevierd. Laten we hopen dat het door mag gaan donderdag 24 december  
treft voor de kerstnachtdienst. en we danken dat de kinderen het Goede  Nieuws Bid in deze coronatijd voor een goede geza-

van de geboorte van Jezus mogen horen. menlijke kerstnachtdienst en dank voor het 
donderdag 10 december initiatief om met de broeders en zusters van 
We bidden voor de leden van de Konoiniakring dat vrijdag 18 december de Gereformeerde kerk het lied "licht in de nacht" 

zij ondanks de omstandigheden toch goed contact Uit de gebedskalender van de MAF: Wilt u met te zingen. We bidden dat heel veel mensen
met elkaar zullen onderhouden. ons meedanken dat de fondswerving voor de lan- bereikt mogen worden.

dingsbaan in Myanmar erg goed gaat? We waren 
vrijdag 11 december al erg dankbaar voor de mogelijkheden die we vrijdag 25 december  * 1e Kerstdag *

                       In de week van 16- 20 nov. is er een schoenen- krijgen om dit werk in Myanmar te doen en nu we NU DAAGT HET IN HET OOSTEN
Bidden en danken doosactie op de Hoeksteen gehouden. We bidden de financiële middelen ook krijgen, prijzen we God. HET LICHT SCHIJNT OVERAL…….

dat deze dozen goed terecht zijn gekomen bij kin-  's Avonds mogen de kinderen van de zondags-
voor  en met elkaar. deren die in armoede leven. zaterdag 19 december school hierover zingen en vertellen.

De "Kerst4ing" wordt weer in ons dorp verspreid!
zaterdag 12 december Laten we bidden dat het Goede Nieuws van de Here zaterdag 26 december  * 2e Kerstdag *
Deze ochtend komt de jeugd in actie door kerst- Jezus in alle huizen bekend mag worden en dat Uit de gebedskalender van Open Doors:

6 dec. t/m 23 jan. 2021 groeten uit te delen aan ouderen, gehandicapten en men er hoop en troost uit mag putten in deze Wereldwijd vieren christenen het kerstfeest. 
alleengaanden om hen ook op deze manier te laten moeilijke coronatijd. Soms kan dat niet zo vrij als wij dat gewend zijn.
weten dat zij niet worden vergeten. Bid voor gelovigen die dit feest niet openlijk kunnen

vieren maar wel graag zouden willen.

ALS KERST
NIET IN
JE HART ZIT,
ZUL JE HET 
OOK NIET
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zondag 27 december zondag 3 januari zondag 10 januari zondag 17 januari
We danken en bidden voor alle mensen die Bid dat de online-diensten veel mensen zullen be- We danken dat we de nieuwe week mogen ingaan Deze zondag begint de week van gebed
de diensten mogelijk maken. reiken voor wie de stap over de drempel van de met de zegen die we meekrijgen bij de diensten met als thema "Blijf in Mijn liefde". Wereldwijd

kerk te groot is. die we in de kerk of met de livestream kunnen wordt er samen gebeden. 
maandag 28 december volgen. We vragen een zegen voor onze voorgan- "One Man Audience" ondersteunt de jeugd-
We bidden voor hen die leiding geven aan ons maandag 4 januari gers en voor de zondagsschoolleiding en voor de dienst in Sliedrecht. We bidden hen Gods 
land in deze ingewikkelde periode, zoals de re- We bidden vandaag dat mantelzorgers energie en kinderen en de leiding van de crèche. zegen toe.
gering, de Tweede Kamerleden, het outbreak- kracht zullen krijgen om met liefde en geduld voor
management team, het RIVM en de lokale over- hun naasten te zorgen. Bid dat zij hun grenzen maandag 11 januari  maandag 18 januari
heden. zullen kennen en accepteren. We bidden voor de catechisanten en hun mentoren, De jeugdraad vergadert vanavond.

dat de laatsten hun leven en geloof mogen delen Bid voor inspiratie om wegen te vinden
dinsdag 29 december dinsdag 5 januari met het groepje dat zij onder hun hoede hebben. om de jongeren en kinderen vast te houden
Uit de gebedskalender van YFC: Bid voor jon- Uit de gebedskalender van TWR: Bid voor de kerk bij de kerk.
geren die zich eenzaam voelen in de winter- van Iran. Het is een van de snelst groeiende ker- dinsdag 12 januari
maanden. Dit jaar zal dat voor sommigen vanwege ken ter wereld. Dank God voor het netwerk van Wij danken en bidden voor hen die werkzaam zijn dinsdag 19 januari
corona nog harder worden gevoeld. En graag contacten in Iran. in de vitale sectoren zoals zorg, handhaving, schoon- We bidden om een zegen voor de livestream- 
gebed voor de tieners die we bij onze activiteiten maak, voedingsindustrie, geestelijke zorg of onder- uitzending morgenavond in het kader van
ontmoeten en spreken. Onze jongerenwerkers woensdag 6 januari wijs, dat zij het werk mogen volhouden. de week van gebed.
merken dat zij met veel invloeden te dealen heb- We bidden voor hen die met pijn en moeite de finan-
ben door hun telefoon en social media. ciële eindjes aan elkaar kunnen knopen. Voor hen woensdag 13 januari woensdag 20 januari

die zich vanwege gebrek aan inkomsten in de Vanavond wordt er een diaconievergadering ge- Deze morgen komt de mannenvereniging weer
woensdag 30 december schulden moeten steken. houden. We bidden hen Gods zegen toe. We vragen bij elkaar. We bidden voor een goede bespre-
Een zegen gevraagd voor het moderamen dat ook een zegen voor de live-stream uitzending king. En vanavond is er een consistoriever-
vanavond weer bijeen komt. donderdag 7 januari vanavond. gadering. We bidden voor de leiding van de

Vanavond vergadert de kerkenraad. Heilige Geest bij het overleg.
donderdag 31 december  * Oudejaarsdag * We vragen een zegen voor onze predikanten donderdag 14 januari
Laten we bidden voor alle mensen die zich alleen en de kerkenraadsleden. We vragen een zegen voor ds. Dubbelman die op donderdag 21 januari
voelen; dat zij Gods nabijheid mogen ervaren. deze morgen de studies over Elisa van de vrouwen- Uit de gebedskalender van de GZB: Bid u mee
Ook bidden wij voor een rustig verloop van de vrijdag 8 januari bijbelstudiegroep zal afsluiten. met de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen 
jaarwisseling. Bid voor de gebedsgroepen op de basisscholen graag meer leren over thema's als discipel-

en het voortgezet onderwijs; dat de ouders ook in vrijdag 15 januari schap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit
vrijdag 1 januari  * Nieuwjaarsdag * gebed betrokken willen zijn bij de school. Uit de gebedskalender van Wycliffe bijbelvertalers: jaar een zogenaamd Focustraject met twaalf
Jesaja 40: 31a Door corona zijn veel trainingen afgelast. Dank dat gemeenten gestart, waarbij dit soort thema's aan 
Maar wie hoopt op de Here, krijgt nieuwe kracht… zaterdag 9 januari sommige deelnemers online verder kunnen. de orde komen. Wilt u bidden om een zegen op
Dit wensen we een ieder toe in het nieuwe jaar. Gebed gevraagd voor verdieping van de relatie en Bid dat deuren weer open gaan. dit werk, zodat christenen groeien in geloof?

het vertrouwen tussen kinderen/jongeren en de 
zaterdag 2 januari leiding van de clubs; dat zij vast gehouden mogen zaterdag 16 januari vrijdag 22 januari
Uit de gebedskalender van de GZB: Eeuwenlang worden bij de kerk. Laten we alle bijbel-, gespreks- en gebedskringen We bidden voor hen die rouwen over het 
wordt er in synagogen elke sabbat een gedeelte We bidden ook voor Willem Jan de Wit die nu online voor jong en oud en het werk van de V&T verlies van hun dierbaren.
uit de Thora en uit de Profeten gelezen. Bid dat de college moet geven. Hij mist het contact met studenten. commissie aan God opdragen in ons gebed.
gedeelten van vandaag door Gods Geest gebruikt Ook gebedspunten aandragen? En laten we danken voor alle activiteiten die   zaterdag 23 januari
worden om de Heere Jezus bekend te maken aan  deze dan graag t/m maandag 11 jan. sturen naar ondanks corona in de gemeente plaats vinden. Dank! "De Here is onze Bewaarder, 
velen die Hem nog niet kennen in Israël en                      annemarieverspuij@live.nl de schaduw aan onze rechterhand"
daarbuiten.                          o.v.v.  gebedskalender Psalm 121


