


zondag 20 juni zondag 27 juni zondag 4 juli zondag 11 juli
Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal We danken dat er meer mensen de diensten in Dank voor allen die zich inzetten voor de oppas en Laten we een kerk zijn die omziet en oog heeft
met elkaar vieren. We bidden voor gezegende de kerk mogen bezoeken.We danken voor de Covid- de bijbelklas.Bid dat ze met liefde de kinderen aan- voor mensen in onze straat en onze buurt

diensten. Vandaag danken we ook voor de vaders commissie die zorgt voor de uitnodigingen en de dacht mogen geven, we bidden ook voor de wat en zo Gods licht verspreiden.
in ons midden.Bid ook voor alle mannen die tot plaatsenverdeling. oudere jeugd dat ze zich bij de diensten betrokken
hun verdriet geen vader geworden zijn. mogen voelen.  maandag 12 juli

maandag 28 juni Wij danken met Open Doors voor de vrijlating
maandag 21 juni We bidden voor onze jeugd, voor alle voorbereidingen maandag 5 juli van drie gevangenen in Laos. En we bidden
Als het door kon gaan, fietsen de "dikke banden- van kamp Bladel en Purnode. Uit de gebedskalender van Open Doors: Dank dat de om troost, kracht en moed voor christenen die
groep"  nu over de Alpen richting Italië onder leiding Ook bidden we voor Youth fot Christ die 75 jaar bestaat. radiouitzendingen voor Noord Korea gewoon doorgaan. nog gevangen zitten, dat zij in de gevangenis
van Bert Pesselse. We bidden voor veel plezier en In Gorkum zijn zij al 45 jaar actief met een uitge- Zo bereiken ze christenen die in het diepst geheim van Jezus mogen vertellen.
kameraadschap en een behouden thuiskomst breid activiteitenprogramma op drie locaties. luisteren naan de blijde boodschap.
a.s. zaterdag. dinsdag 13 juli

dinsdag 29 juni dinsdag 6 juli We bidden voor iedereen, die verdrietig is over
dinsdag 22 juni We vragen gebed voor (langdurige) zieken in onze We vragen een zegen voor mensen in onze het gemis van een geliefde. Bid, dat zij troost 
We bidden voor 'Artsen zonder Grenzen'  die in gemeente, dat zij Gods nabijheid mogen ervaren. gemeente die kampen met depressieve gevoelens en mogen vinden bij God en getroost mogen worden
vluchtelingenkampen werken. Ze geven medische andere zorgen. We bidden dat zij mogen ervaren door de contacten met de mensen om hen heen.
hulp, maar zorgen ook voor dekens, kleding en woensdag 30 juni dat zij er niet alleen voor staan en een muur van
materiaal om tenten dicht te maken. Stichting 'Als Kanker je raak' houdt vanavond een gebed om zich heen mogen voelen. woensdag 14 juli

online ontmoeting over ' Rouw in je hart' . We bidden Vanvond vergadert de diaconie. We danken 
woensdag 23 juni voor een opbouwende ontmoeting. woensdag 7 juli voor al het werk dat zij mogen doen en vragen
Vanavond vergadert het moderamen. Wij bidden Uit de gebedskalender van Wycliffe: Bid voor de een zegen daarover.
hen Gods leiding toe. donderdag 1 juli veldwerkers, de bijbelvertalers .Ruim honderd mensen
Stichting "Als kanker je raakt" houdt vanavond We vragen een zegen voor de kerkenraadsvergade- zetten zich dagelijks in zodat steeds meer mensen donderdag 15 juli
een online bijeenkomst met als thema 'Kanker en ring die vanavond wordt gehouden. Er wordt o.a. de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Voor alle mensen die niet op vakantie kunnen
geloof '. We vragen een zegen voor deze avond. vergaderd over de uitslag van het Focus-traject. gaan bidden we, dat ze in hun eigen huis en tuin 

We bidden om de leiding van de Heilige Geest donderdag 8 juli ontspanning en rust zullen vinden. We bidden
donderdag 24 juni bij alle overwegingen en beslissingen. We bidden voor ons land, dat er een goede regering voor ouderen, die het bezoek van kinderen en
Uit de gebedskalender van De Hoop: De online mag komen. We willen ook bidden voor B & W  en kleinkinderen in deze periode moeten missen.
ladiesnight van 'Vrouwen lopen voor Vrouwen' is vrijdag 2 juli de gemeenteraad van Molenlanden.
vandaag. Bid voor de organisatie rondom dit Bid voor Israël met de woorden van ps.125:2. vrijdag 16 juli
evenement an alle vrouwen die deze avond online  Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Here vrijdag 9 juli Vandaag is de laatste schooldag. We kijken terug
volgen; dat zij geïnspireerd mogen raken om in actie rondom Zijn volk.' TWR vraagt gebed voor China. "De overheid in op een bijzonder schooljaar. We bidden voor
te komen voor vrouwen in nood. China houdt haar burgers steeds scherper in de de leerlingen en leerkrachten dat zij een ont-

zaterdag 3 juli gaten. Dat bemoeilijkt de uitzendingen. Bid dat spannen vakantie mogen beleven.
vrijdag 25 juni Vandaag hoopt de Chadashgroep te vertrekken onder christenen kunnen blijven luisteren naar de uitzendin-
We dragen de familie Dubbelman aan God op, nu leiding van ds. Holtslag. We bidden hen een veilige gen van TWR en moed vinden om het geloof met zaterdag 17 juli
zij een beroep van H'veld- G'dam hebben gekregen. heen- en terugreis toe en een sportieve, gezellige en hun naasten te delen." Vandaag begint kamp Bladel! We bidden voor mooi 

opbouwende tijd met elkaar. weer en bescherming voor allen. We bidden
zaterdag 26 juni zaterdag 10 juli dat alle deelnemers een fijne, opbouwende week
Vandaag zijn  vele gemeenteleden die sportief Ook gebedspunten aandragen? We bidden en danken voor de kerkrentmeesters en   mogen hebben. Dat alles bidden we ook voor
bezig voor het goede doel: Open Doors.  deze dan graag t/m maandag 16 aug. sturen naar het vele werk dat zij verzetten. Ook een zegen kamp Purnode dat van 23/7 tot 30/7 wordt gehou-
We bidden voor mooi weer en een gezellige en                      annemarieverspuij@live.nl gevraagd voor de mensen van studio- KRM. den.  We dragen de leiding van beide kampen 
enthousiaste en sportieve dag met elkaar.                          o.v.v.  gebedskalender aan God op.

  Gebedskalender t/m 17 juli  ~ "Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging".  ~  Kolossenzen 4 : 2


