
GEBEDSKALENDER zondag 3 mei zondag 10 mei zondag 17 mei
We danken dat we in staat gesteld worden om de ere- Vandaag mogen we danken én bidden voor alle Op deze zondag zouden de nieuwe ambtsdragers

Hervormde gemeente diensten via beeld en geluid te kunnen volgen. moeders in ons midden. Juist in de afgelopen tijd bevestigd worden, maar zelfs de laatste verkiezing
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland We bidden voor de predikanten dat zij geholpen worden kregen zij er een taak bij: onderwijs aan hun kinderen. kon niet doorgaan. Wij bidden voor de kerkenraad

door de Heilige Geest om Gods Woord te brengen. Maar laten we hen die ongewild geen moeder zijn die nog in huidige samenstelling doorgaat. Dank 
We danken dat we door die Heilige Geest ons ook geworden ook opdragen in ons gebed. dat we mogen weten dat God alles in Zijn hand
op deze alternatieve manier verbonden mogen houdt en bid dat na de crisis alles door kan gaan
weten met elkaar. maandag 11 mei in goede gezondheid.

Vandaag mogen de kinderen weer naar de basis-
maandag 4 mei Dodenherdenking school, tenminste op bepaalde voorwaarden. We  maandag 18 mei
Deze dag zal op een andere manier herdacht worden bidden de schoolleiding en leerkrachten én de leerlin- We bidden voor het Leger des Heils, voor hun inzet 
dan andere jaren als gevolg van de coronacrisis . gen veel wijsheid, daadkracht en enthousiasme toe. daklozen en mensen aan de rand van de samenle-
In onze huizen kunnen we desondanks danken voor ving te helpen, juist in deze moeilijke tijd. Dat zij Gods 
allen die zich ingezet hebben voor de vrede en bidden dinsdag 12 mei hulp en zegen mogen ervaren.

    voor hen die daar nu nog de gevolgen van dragen. We willen de Here vragen of Hij de leden van club
Immanuël ' nabij wil zijn. Voor hen is het moeilijk dat dinsdag 19 mei

dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag ze elkaar niet kunnen en mogen ontmoeten. We dragen de regering en het Outreach 
Wij mogen vieren dat ons land 75 jaar vrede kent. Management Team in ons gebed op nu zij weer
Laten we God daarom danken en bidden dat ons volk woensdag 13 mei beslissingen moeten nemen inzake nieuwe
de vrijheid niet vanzelfsprekend vindt, maar daar Vanavond zal er weer een contactmoment zijn van maatregelen inzake de coronacrisis.
goed mee om zal gaan. V&T en mensen uit de gemeente. We bidden om een

inspirerende en opbouwende uitzending. woensdag 20 mei
woensdag 6 mei Het moderamen van onze gemeente vergadert met We bidden dat de dichte deuren van de verpleeg--

Op deze avond mogen we vanuit de kerk met drie regelmaat op de woensdag via Microsoft team. tehuizen, gezinshuizen en verzorgingstehuizen
mensen van de gebedskring bijeenkomen, via  een We bidden hen de leiding en de hulp van de Heilige weer open kunnen gaan.
livestreamverbinding met de gemeente. We danken Geest toe om in deze periode de juiste beslissingen  te
voor de techniek die dit mogelijk maakt en vragen nemen om onze gemeente te leiden. donderdag 21 mei  ~Hemelvaartsdag~
God om een zegen voor dit samenzijn. De  kroningsdag van onze Here Jezus! 

donderdag 14 mei Hij regeert! We mogen Hem eren en prijzen.
donderdag 7 mei Vandaag bidden wij voor onze gezinnen,(pleeg)ouders, Dank dat wij dat als gemeente kunnen en mogen
Wij willen bidden voor de zieken thuis en in het zieken- begeleiders en mantelzorgers. Voor velen is het aan doen, verbonden door beeld en geluid.
huis, voor hen die vanwege het virus in afzondering huis gebonden zijn een moeilijke opgave. Laten we
moeten zijn. Wij bidden hen een goed herstel en Gods vragen om Gods onmisbare hulp en danken voor vrijdag 22 mei
nabijheid toe. alle hulp en aandacht die gegeven kan worden. Uit de gebedsbrief van de MAF: 'Het coronavirus

                       heeft impact op alle landen waar MAF werkzaam
Bidden en danken vrijdag 8 mei vrijdag 15 mei is. Wilt u biddden voor alle staf, hulpverleners en

We danken voor alle zorg die verleend wordt. We We bidden en danken voor de mensen die onze bestuurders in deze onzekere tijd? Bid dat
voor  en met elkaar. vragen gebed voor alle doktoren en verplegers die aan nieuwsbrief maken. We danken dat zij met grote inzet christelijke naastenliefde voelbaar wordt, ook als

de frontlinie staan, dat zij gezondheid en kracht mogen en creativiteit alles uitgebreid een plek geven in onze er geen fysiek contact mogelijk is.'
krijgen om hun werk te kunnen doen. nieuwsbrief. We danken ook voor de jongeren die de

nieuwsbrief en gebedskalender bezorgen bij ouderen. zaterdag 23 mei 
3 mei t/m 20 juni  2020 zaterdag 9 mei We danken voor alle initiatieven die zich in deze 

We vragen voor de mensen die letterlijk en figuurlijk nog zaterdag 16 mei coronatijd ontpooien. Laten we bidden dat wijzelf
geen arm om hun schouders hebben gevoeld, om Laten we God prijzen en Hem danken dat Hij alle schuld ook zullen nadenken wat wij kunnen ondersteu-
troost die God door Zijn Geest aan hen kan geven. vergeeft. Psalm 103: 3 nen of ondernemen.
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zondag 24 mei zondag 31 mei  ~1e Pinksterdag~ zondag 7 juni zondag 14 juni
Laten we bidden voor hen die in de afgelopen tijd Het is feest vandaag! De kerk is jarig! Deze zondag is 'de zondag voor de vervolgde kerk'. Laten we de Here bidden dat er mensen in deze
belijdenis van hun geloof zouden hebben gedaan en We danken dat de Here Jezus de Heilige Geest, Daarom uit de gebedskalender van Open Doors: pandemie tijd God mogen leren kennen en tot 
voor ouders die hun kind ten doop zouden hebben de TROOSTER heeft gezonden.  ' Dank de Here God dat wereldwijd mensen zich inzet- geloof mogen komen door het evangelie dat door
gehouden. Laten we bidden dat de sacramenten We danken dat God Zijn kerk in stand houdt, wat de ten voor het werk van Open Doors. Bid dat hun middel van zoveel online kerkdiensten gebracht
van doop en Avondmaal over niet al te lange tijd omstandigheden ook zijn….. inspanning tot zegen en opbouw van de vervolgde wordt, ook vandaag weer.
weer gevierd mogen worden. kerk is.'  We danken en bidden ook voor de stichtingen

maandag 1 juni  ~2e Pinksterdag~ Friedensstimme en de SDOK. maandag 15 juni
maandag 25 mei Op deze maandag zijn we altijd vrij, alle tijd dus om Uit "Een gebed in tijd van Corona" , geschreven
We bidden voor ons pastorale team, dat zij in deze God te danken en bidden voor Zijn Kerk. Niet maandag 8 juni door ds. Martin Zeeman:
moeilijke tijd met een open hart pastorale zorg kun- alleen hier maar ook wereldwijd, zeker ook op We bidden voor de gevangenen in ons land. Ze mogen "Wij bidden u, Vader in de hemel, voor onze  
nen en mogen verlenen, ook al gaat dat anders plaatsen waar zij vervolgd wordt. deze maanden geen bezoek ontvangen. Ook de dorpen en alle mensen die aan onze zorg zijn 
dan anders. We bidden hen Gods leiding en hulp toe. Laten we danken en bidden dat Hij ons gebruikt om Alpha cursus in Dordrecht kon niet worden afgemaakt. toevertrouwd, voor allen die ziek zijn geworden.

in Zijn wijngaard te werken. We vragen aan de Here of Hij het werk van Zijn Wilt u nabij zijn met Uw zorg, liefde, bescherming
dinsdag 26 mei handen niet loslaat. Ps. 138:8 en genezing. Geef dat er handen zijn om te zorgen
Uit de gebedskalender van de 50 jarige Wycliffe- dinsdag 2 juni en aandacht is voor wie dat nodig hebben".
bijbelvertalers: ' Bid voor de onrust in de wereld over We bidden voor het werk van de kerkrentmeesters dinsdag 9 juni
het coronavirus. Er is er Eén op Wie wij mogen en de diaconie én alles wat ook "in stilte" gedaan wordt. Vandaag vragen we gebed voor "Mercy Ships". Zij dinsdag 16 juni
vertrouwen: onze Hemelse Vader die alles in geven medische zorg op hun schip aan de allerarm- Dit jaar viert 3xM (More Message in the Media)
Zijn hand heeft '. woensdag 3 juni sten.Er werken 400 vrijwilligers aan boord van de haar 40 jarig bestaan. Wij danken voor de 

De gebedskring verzorgt vanavond de livestream - "African Mercy" , zij verzorgen vele patiënten aan duizenden levens die door dit werk radicaal
woensdag 27 mei uitzending. We bidden dat veel gemeenteleden zich boord van dit schip. Bidt voor een zegen op hun werk. zijn veranderd.
Vanavond is er weer een contactmoment van V&T verenigen in gebed voor de zieken, ouderen en 
via de live-stream. We vragen Gods hulp voor hen bedroefde mensen, maar ook de dank voor vreugde- woensdag 10 juni woensdag 17 juni
die deze uitzending zullen verzorgen. We danken volle zaken bij onze Hemelse Vader zullen brengen. Het contactmoment van V&T zal vanavond weer We vragen een zegen voor de livestream uit-
voor de inzet van de mensen die de techniek plaatsvinden via de livestream. We bidden voor een zending die de gebedskring zal verzorgen.
verzorgen, ook op de zondagen! donderdag 4 juni leerzaam en opbouwend half uur.

We vragen gebed voor de vluchtlingen, die in kampen donderdag 18 juni
donderdag 28 mei opgesloten zitten in barre omstandigheden, zonder donderdag 11 juni We bidden voor al die mensen die nu thuis hun
Wij vragen Gods nabijheid voor allen die zich zorgen hygiene. We bidden voor al die organisaties die met We vragen een zegen en wijsheid voor allen werk moeten doen in combinatie met vele andere 
maken over hun bedrijf of hun werk in deze crisistijd. gevaar voor eigen gezondheid belangeloos het leven die onderzoek verrichten naar een medicijn/ taken. Dat zij kracht,  maar ook voldoening 
Dat zij de moed niet verliezen en wegen mogen voor de vluchtelingen dragelijker proberen te maken. geneesmiddel om het coronavirus te bestrijden. mogen ervaren.
vinden om op andere manieren hun werk in te rich-
ten of vorm te geven. Wij bidden hen daarvoor wijs- vrijdag 5 juni vrijdag 12 juni vrijdag 19 juni
heid en creativiteit toe. We bidden voor de bewoners van Matthijs-Marijke, dat Uit de gebedskalende van de GZB: ' In Pakistan Dank! God is onze Toevlucht !

zij in deze moeilijke tijd goed hun weg mogen vinden, vormen christenen een kleine, kwetsbare minderheid.
vrijdag 29 mei juist nu ze veelal verstoken zijn van hun naasten. Bid voor moed en volharding voor de christelijke ge- zaterdag 20 juni
Vandaag is ons gebed voor Israél.We bidden dat meenschap temidden van discriminatie en vervolging'. Laten we God prijzen en Hem danken dat Hij
door alles wat er in de wereld gebeurt, de mensen zaterdag 6 juni ons kent:
zoek gaan naar Jezus Christus. We bidden voor een We biddden én danken voor allen die tijdens de zaterdag 13 juni "Here, U kent mij, U doorgrondt mij,
veilig plekje voor degenen die terugkeren naar Israël. zondagse diensten muzikale medewerking verlenen. Bid dat God ons de rust geeft om te aanvaarden wat   U weet het als ik zit of sta,

Ook gebedspunten aandragen? niet te veranderen is, de moed om te veranderen wat U doorziet van verre mijn gedachten,
zaterdag 30 mei  deze dan graag t/m maandag 8 juni sturen naar veranderd moet worden en de wijsheid het ene van Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
Dank dat onze predikanten ons voeden met Gods                      annemarieverspuij@live.nl het andere te onderscheiden. met al mijn wegen bent U vertrouwd".
Woord, dat zij zelf ook uit de BRON mogen drinken.                           o.v.v gebedskalender psalm 139: 1,2,3.


