
GEBEDSKALENDER zondag 30 augustus zondag 6 september zondag 13 september
Vandaag mag er weer een doopdienst gehouden We danken dat studio KRM zulk goed werk verricht. Laten we bidden, dat we een kerk zijn die omziet

Hervormde gemeente worden. We danken dat God hierdoor Zijn trouw aan Zij verzorgen iedere zondag de opnames van de en oog heeft voor mensen in onze straat en onze
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland ons laat zien. We bidden om een gezegende dienst. diensten op You Tube. buurt en zo Gods licht verspreiden.

Ook willen we gebed vragen voor de Covid 19-

maandag 31 augustus groep,  die de plaatsen in de kerk regelt. maandag 14 september
De scholen zetten hun deuren weer open. We den- Morgenavond komt de gebedskring weer bijeen.
ken aan de scholen in ons dorp , het speciaal onder- maandag 7 september We bidden om een goed, gezegend samenzijn.
wijs en ook aan het voortgezet onderwijs. We danken dat het "Overweeg-huis" van het Leger 
Na zoveel maanden maken zij een nieuwe start. des Heils één jaar bestaat. Al 17 prostituees zijn hier   dinsdag 15 september 
We bidden besturen, leraren en leerlingen Gods op weg geholpen om een nieuw leven te beginnen. Vanmorgen is de startochtend van de vrouwen
nabijheid toe, vooral nu iedereen met veel onze- bijbelstudie. Emma Kraayeveld zal deze morgen
kerheid het nieuwe schooljaar moet beginnen. We dinsdag 8 september verzorgen. We bidden voor een goed samenzijn
danken dat we mogen vertrouwen op onze Hemelse Uit de gebedskalender van de GZB: "Bid voor de en een gezegend seizoen.

    Vader, Die ons leven in Zijn hand houdt. kerk in Libanon dat zij juist nu mag laten horen en We bidden ook voor de kerkrentmeesters die 
Vanavond wordt er een vergadering gehouden om zien een boodschap van Hoop te hebben in een situ- vanavond vargaderen.
het startweekend voor te bereiden. We vragen een atie die hopeloos lijkt. Dank dat er geen dodelijke 
zegen voor de voorbereidingsgroep. slachtoffers of ernstige gewonden zijn gevallen bij  woensdag 16 september

de verschillende partnerkerken van de GZB en ook De diakenen komen vanavond samen.   
dinsdag 1 september zendingswerkers Heleen van den Berg en de familie Wij danken God voor het werk dat zij mogen 
Veel jongeren beginnen aan een nieuwe studie, die Van Saane gespaard zijn gebleven. Bid om wijsheid verrichten. En bidden hen wijsheid toe bij het
met zich mee kan brengen dat zij het ouderlijk huis en kracht voor hen allen om de komende tijd het nemen van beslissingen.
gaan verlaten en op zichzelf gaan wonen. Bid om een goede te zoeken voor de stad en een getuige van
goede overgang naar de nieuwe periode in hun leven. Jezus Christus te zijn in woord en daad." donderdag 17 september  

de ouderlingen en bezoekbroeders komen in een
woensdag 2 september woensdag 9 september consistorievergadering bijeen. We vragen om
Deze avond komt de commissie "Passion 2021" bij We bidden voor hen die werkloos zijn of dreigen te Gods leiding bij de gesprekken.
elkaar. We vragen om God's leiding bij het nadenken worden en voor bedrijven die dreigen om te vallen.
hierover. vrijdag 18 september
Ook het moderamen  vergadert vanavond. We vra- donderdag 10 september Deze avond start de jeugdvereniging "Credo"  
gen om een zegen voor hen. Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden hen met een bbq. 

de hulp en de leiding van de Heilige Geest toe. We wensen hen een gezellige avond en een
donderdag 3 september gezegend en opbouwend seizoen toe.
n.a.v. Info van "Amnesty International": We willen bid- vrijdag 11 september

                       den voor de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. Laten we bidden dat God onze kinderen en jongeren zaterdag 19 september
Bidden en danken De bedroevende en onhygiënische omstandigheden vasthoudt bij de kerk. Zeker na een hele lange tijd Van 19 tot 27 september is de vredesweek

in deze coroana-tijd is ernstig. Bid voor hulp en zonder jeugdwerk. We bidden ook voor wijsheid en (Moge uw Koninkrijk kome…) Dat geldt ook
voor  en met elkaar. goederen om die te gebruiken in kamp Moria. bescherming bij het opstarten van activiteiten. voor mensen die te maken hebben met rascisme 

en discriminatie. Deze week staan Kerk in Actie
vrijdag 4 september zaterdag 12 september en PAX stil bij het omgaan met verschillen.
Dank God. Hij onze toevlucht! Open monumentendag... Onze kerk wordt open- Laten we bidden dat we oog zullen hebben voor

30 aug. t/m 17 okt.  2020 gesteld voor bezoekers. Zij worden door gemeente- Gods gerechtigheid.
zaterdag 5 september leden ontvangen en er wordt mooie muziek ten De "World Servantsgroep" van vorig jaar komt
Dank dat onze predikanten ons voeden met Gods gehore gebracht. Omdat veel mensen voor het eerst vanavond gezellig bijeen met een bbq.
Woord, dat zij zelf ook uit de Bron mogen drinken. in een kerk komen, bidden we voor goede contacten. Dank God voor de saamhorigheid.
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zondag 20 september zondag 27 september zondag 4 oktober zondag 11 oktober
Deze zondag nemen we afscheid van enkele Weer een bijzondere zondag voor onze gemeente! Vandaag is het Israëlzondag. Op deze zondag wordt De Joden vieren vandaag "Simchat Tora", het
ambtsdragers. En er worden broeders (her) be- Nadat we hopelijk een mooie startdag met elkaar extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in feest van de vreugde van de wet. 'Ook zult gij
vestigd. We zijn dankbaar dat broeders zich heb- mochten beleven, mogen we ook in de eredienst het Gods plan. We bidden voor het volk van God en …u verheugen voor het aangezicht van de Here, 
ben ingezet en zich opnieuw willen inzetten voor startsein vanuit Gods Woord meekrijgen. voor de vrede van Jeruzalem. uw God. (Deut. 27:7) Dat mogen wij ook doen, o.a.
de gemeente en bidden om Gods leiding en zegen We bidden: Jezus, ga ons voor…. De zondagsschool hoopt ook weer te beginnen. vanavond met een jeugddienst!
voor hen. In de avonddienst in Giessen Oudkerk We wensen hen een gezegend seizoen toe. "One Man Audience" mag een jeugddienst
treedt "One Man Audiënce" op. maandag 28 september in Asperen opluisteren. 
We bidden voor gezegende diensten. Het is vandaag "Grote Verzoendag", voor de Joden maandag 5 oktober We bidden voor vreugdevolle  diensten.

de heiligste dag van het jaar. 'God beslist over het lot We danken en bidden voor al die vrijwilligers in onze
maandag 21 september van de mensen in het komende jaar'. Men belijdt gemeente: Zij die in en om de Rank en het kerk-  maandag 12 oktober
Bid voor hen, die rouwen om het verlies van een eigen én gemeenschappelijke zonden. Laten wij gebouw allerlei hand- en spandiensten verrichten en Open Doors vraagt gebed voor bescherming
geliefd persoon, dat zij troost mogen vinden bij de bidden dat onze Joodse broeders en zusters   allen die de diensten omlijsten met muziek en de en wijsheid voor de ruim 66 miljoen christenen in
Here en gesterkt mogen worden door de liefdevolle Jezus als Verlosser, Messias mogen leren kennen! zang "gaande", houden. Prijs de Heer! India. De vervolging wordt intensiever. Bid, dat zij
zorg van anderen om hen heen. het Licht van Gods liefde uitstralen in deze 

dinsdag 29 september dinsdag 6 oktober donkere dagen.
dinsdag 22 september We willen bidden voor "Alpha Prison". Dat de We bidden om een zegen voor Gerwin en Priscilla
Wij bidden voor de familie Bijkerk, die voor de gevangenis weer open mag gaan voor de vrijwilli- v d Grijn en hun kinderen die op verlof in Nederland dinsdag 13 oktober
MAF in Suriname werkt. Zij vragen gebed voor gers,zodat zij ook weer over Jezus kunnen vertellen. zijn, voordat zij in februari 2021 voor OM aan boord Zowel dinsdag als donderdag komen de vrouwen
Santokhi en zijn nieuwe regering, dat zij wijsheid hopen te gaan van LOGOS HOPE. van de bijbelstudiegroep weer bij elkaar. We 
en moed mogen ontvangen om in oprechtheid woensdag 30 september vragen een zegen voor deze bijeenkomsten.
te regeren. Vandaag willen we de ernstige en langdurige zieken woensdag 7 oktober

en zij die psychisch lijden in ons gebed gedenken. We bidden voor een werkgelegenheidsproject  in Co- woensdag 14 oktober
woensdag 23 september Bid om volharding en geduld, dat hun blik gericht lombia van Woord en Daad. Dit is een training voor ZOA vraagt: wilt u bidden voor Ethiopië. Mag het 
Vanavond komt het moderamen bijeen. We bidden zal zijn op de Here Jezus, en ze mogen leven jongeren. Ook gaat Woord en Daad in gesprek met land zich herstellen van de sprinkhanenplaag.
hen Gods leiding toe. uit de verwachting, dat Hij hen nooit loslaat. werkgevers om zo de jongeren een kans te geven. Dat het speciale zaaigoed dat is ontwikkeld voor 

We vragen Gods leiding voor dit project. gewassen en gras, aan mag slaan. En dat zo
donderdag 24 september donderdag 1 oktober het land mag herstellen. Bid voor een zegen 
We bidden voor alle initiatieven die in deze tijd Deze avond komt de kerkenraad bij elkaar. We donderdag 8 oktober op dit werk.
worden bedacht/ontvouwd. Bijbelstudiegroepjes, bidden dat de Heilige Geest hun gesprekken mag Wij vragen een zegen en wijsheid voor allen die 
de evang.cie: werkgroepen voor de kerstnacht- leiden. onderzoek verrichten naar een medicijn/geneesmid-  donderdag 15 oktober
dienst,de kerstkrant. We bidden om inspiratie van del om het coronavirus te bestrijden. Uit de gebdskalender van de MAF: "Wilt u danken
de Heilige Geest, ook voor de werkgroep vrijdag 2 oktober voor de voorlichtingsposters die mensen in hun 
"Fun2talk": Over hóe we als gemeente zichtbaar Dit weekend houden de jongeren een startweekend. vrijdag 9 oktober lokale taal vertellen over bescherming tegen 
kunnen zijn in Giessenburg. We bidden hen een gezellige, opbouwende tijd toe. Deze avond komt Credo bijeen. We bidden voor een het virus? Zuid-Soedanese Bijbelvertalers hebben

goede opkomst en een samenbindend moment. deze posters in 30 talen vertaald."
vrijdag 25 september zaterdag 3 oktober
Ons gebed: Laat m'in U blijven groeien, bloeien…. YFC organiseert vandaag hun vernieuwde trainings- zaterdag 10 oktober vrijdag 16 oktober

event: "Digital live". We vragen God's zegen voor We bidden voor de jeugd van onze gemeente. Voor We bidden voor de gemeente Molenlanden en in

zaterdag 26 september al hun werk. alle jeugdclubs en de catechisaties die weer begin- het bijzonder voor ons dorp Giessenburg.
We hopen deze dag als gemeente de startdag Ook gebedspunten aandragen? nen. Dat zij een goede tijd met elkaar mogen hebben.   
te kunnen houden met als thema  deze dan graag t/m maandag 5 oktober sturen naar We bidden voor voldoende leiding voor de clubs. zaterdag 17 oktober
"Het goede leven: Goed om te horen!'                      annemarieverspuij@live.nl Ook dragen we club Immanuël in ons gebed op. Laten we God danken dat Hij ons altijd dichtbij zich

Laten we bidden dat deze dag door mag gaan.                          o.v.v.  gebedskalender zich houdt.


