
GEBEDSKALENDER zondag 17 oktober zondag 24 oktober zondag  31 oktober
Deze zondag verdiepen we ons in 'Verwondering', We bidden dat we samen gezegende, We herdenken de 'Hervormingsdag' en 

Hervormde gemeente het tweede thema van het Focustraject. mooie kerkdiensten mogen beleven.  danken dat we nu mogen weten dat we uit 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland Ook mogen we getuigen zijn van Gods beloften voor genade  mogen leven.

onze kinderen, die Hij bij de doop aan hen geeft. maandag 25 oktober
Het is ook 'Michazondag'. Het thema is We willen een zegen voor de catechisatie- maandag 1 november
Genieten van het het genoeg'. avonden vragen. We bidden om de leiding ven Uit de gebedspunten 'Christenen voor Israël':
Laat ons gebed zijn dat we naar Gods richtlijnen de Heilige geest voor de dominee en de mentoren. De nieuwe Israëlische regering probeert
zullen leven. de relatie met de Europese Unie te verbeteren.

dinsdag 26 oktober Bid dat de Europese Unie zich meer zal gaan
maandag 18 oktober Vanavond komt club 'Immanuël' bijeen. We opstellen als bondgenoot van Israël.
Vandaag begint de herfstvakantie. We bidden voor vragen God of zij een fijne avond mogen hebben Bid ook dat de relatie tussen Israël en de
personeel, kinderen van de school en hun ouders. met elkaar. Verenigde Staten goed zal blijven, in het

bijzonder nu het gevaar vanuit Iran toeneemt.
    dinsdag 19 oktober woensdag 27 oktober

Van Artsen zonder grenzen: Op 2 km van de front- We bidden voor het werk van TWR in o.a. dinsdag 2 november
linies in Jemen in de stad Taïz begeleiden artsen Pakistan. In het Urdu betekent Pakistan In Israël wonen nog  
en verloskundigen zwangere vrouwen. Bid voor Land der reinen. Bid u mee dat veel Pakistani 190.000 overlevenden van de Holocaust.
hun veiligheid tijdens hun werk. zullen horen dat alleen Jezus Christus hen Bid dat psychische hulp mag helpen.

rein kan maken van de zonde?
woensdag 20 oktober We vragen ook een zegen voor het moderamen woensdag 3 november ~Dankdag~
Vanavond vergadert de diaconie. We vragen Gods dat vanavond bijeenkomt komt. Vanmorgen komt de mannenvereniging
hulp en zegen voor het werk dat zij mogen doen. bij elkaar. We bidden hen een goede

donderdag 28 oktober studie toe.
donderdag 21 oktober We  willen danken voor alle mensen die actief Laten we vanavond in de dienst de Here
De Kerkrentmeesters vergaderen vanavond. We betrokken zijn bij het jeugdwerk. danken voor alle zegeningen die we het 
bidden hen wijsheid toe bij het nemen van besluiten We bidden dat zij steeds geïnspireerd blijven afgelopen jaar hebben ontvangen.
die in het belang zijn van onze gemeente. om dit mooie werk te mogen doen. Laten we danken voor alles wat mocht 

groeien en het werk dat we mochten doen.
vrijdag 22 oktober vrijdag 29 oktober
Op deze laatste dag van de herfstvakantie Vanavond komen 'Rock Solid' en 'Solid Friends' donderdag 4 november
wordt de 'kinderbijbeldag' gehouden. bijeen. Bid voor een veilige en open sfeer, Vanavond vergadert de kerkenraad. We
Het thema is 'Duik er in'. waarin de jongelui vrijmoedig met elkaar kunnen vragen Gods hulp bij alle beslissingen die
We bidden voor een leuke, gezellige, opbouwende praten. zij moeten nemen.

                       dag. Ook danken we voor alle mensen
Bidden en danken die deze dag mogelijk maken. zaterdag 30 oktober vrijdag 5 november

Een landelijke ontmoetingsdag in Doorn,  We bidden Credo een goed samenzijn toe.
voor  en met elkaar. zaterdag 23 oktober georganiseerd door

Vanavond komt 'Inside Out' bij elkaar.  'Als kanker je raakt', wordt vandaag gehouden. zaterdag 6 november
We bidden voor fijne gesprekken en goede Het thema is 'Leven met verlies'. In Barneveld wordt de 'Opendoorsdag' ge-
ontmoetingen. Laten we bidden voor de deelnemers en de leiding. houden met het thema 'Nu is de tijd'. We 

17 oktober t/m 4 december 2021 Nu er steeds meer mensen naar de kerk mogen, bidden voor een gezegende dag.
willen we bidden dat de zondagsdiensten goed Van 6 -13 nov is de 'Week van het leven', 
bezocht zullen worden. waarin aandacht / gebed wordt gevraagd  

voor bescherming van ongeboren kinderen.

Als een zorg
te klein is
om voor te 
bidden...

...is het ook te 
klein om tot 
last  te zijn.



  
zondag 7 november zondag 14 november zondag 21 november  ~Eeuwigheidszondag~ zondag 28 november  ~1e Advent ~
Vandaag is het voorbereiding Heilig Avondmaal. Vandaag worden we  in Brood en Wijn herinnerd Vandaag worden de namen genoemd van hen, De eerste zondag van het kerkelijk jaar.
Het 'Focusthema' is 'Verlegenheid'. aan de grote liefde van onze Here. Dank Hem die ons zijn voorgegaan. We bidden voor een ieder, We danken God dat we ons mogen voor-

Vanavond is er een 'Awake-samenkomst'. voor Zijn offer en bid, dat de maaltijd van de Here voor wie dit een zware dag is. bereiden op de komende viering van 
We bidden voor gezegende diensten deze dag. zowwl in de kerk als thuis ons tot zegen mag zijn.  ' s Avonds wordt de jeugddienst gehouden met als het kerstfeest.

Ook een zegen gevraagd voor het optreden thema ' Verlangen ', een thema van het Focustraject.
maandag 8 november van 'One Man Audience' in Babyloniënbroek. We bidden voor gezegende diensten. maandag 29 november
Uit de gebedskalender 'Open Doors' : -  India - Het pastoraal- en evangelisatiewerk dragen 
In meerdere plaatsen werden de afgelopen maandag 15 november maandag 22 november we op aan de Here en we vragen om 
tijd kerken vernield. Op andere plekken We bidden voor onze overheid; landelijk voor de Uit de gebedskalender van Youth for Christ: wijsheid en geduld voor de werkers.
kregen christenen geen toestemming om een pogingen om een nieuw kabinet te vormen, maar ook Bidt u mee voor een goede samenwerking in 
kerkgebouw te bouwen. Bid dat voorgangers en plaatselijk; voor burgemeester en wethouders en de onze plaatsen en steden? We kunnen ons werk dinsdag 30 november
kerkleden sterk blijven ondanks alle uitdagingen. gemeenteraad. niet alleen doen. Daarom zoeken we altijd naar Uit de gebedsbrief van de MAF: Dank mee

samenwerking met de gemeente, andere  voor al de zendingsmedewerkers die de MAF
dinsdag 9 november dinsdag 16 november organisaties en kerken. Samen met onze in Afrika mag vliegen. Dank voor het steentje
Vandaag en donderdag komen de leden van Ons kerkkoor 'Aqua Viva' en ons kinderkoor jongerenwerkers staan zij om jongeren heen. dat MAF hierin mag bijdragen en bid dat de
de vrouwenbijbelstudie bijeen om na te denken  'Zingend op Weg' zijn alweer gestart. mensen in de afgelegen streken zien dat het
over een gedeelte uit het Markus evangelie. We bidden hen goede repetities toe en veel dinsdag 23 november God zelf is die hen wil bereiken.
We vragen een zegen over deze ochtenden. zanggenot. Laten we bidden voor Lydia v.d. Werken- Burger,

zij geeft godsdienstlessen op het Tweespan. woensdag 1 december
woensdag 10 november woensdag 17 november We danken voor de mensen die zich inzet-
Het is vandaag de 'Dag van de mantelzorg'. Vanavond vergadert de diaconie. We vragen Gods' woensdag 24 november ten voor de 'ouder-peutergroep'. Laten we 
Ook in onze gemeente zijn er langdurig zieken en zegen en de leiding van de Heilige Geest voor hen. Deze morgen komt de mannenvereniging bijeen. bidden voor deze kleintjes en hun ouders.
gelukkig óók mantelzorgers. We bidden voor de Vanavond vergadert het moderamen. We bidden
zieken en behoeftigen én hun verzorgers! donderdag 18 november voor beide bijeenkomsten, dat zij de leiding van  donderdag 2  december

De kerkrentmeesters komen bijeen en de Heilige Geest mogen ervaren. We bidden voor de kerkenraadsver-
donderdag 11 november we bidden voor een goede vergadering. gadering vanavond. Dat zij geïnspireerd
We willen bidden voor kinderen en jongeren donderdag 25 november mogen worden door Gods Geest.
die gepest worden/ zich niet veilig voelen op vrijdag 19 november Vanavond is er een bijeenkomst van de HVD 
school en op straat. We bidden samen met 3xM voor de christenen samen met ouderlingen, diakenen, bezoekbroe- vrijdag 3  december

in Afghanistan. Sinds 2018 konden ze vrij over ders en het pastorale team. We bidden dat dit We danken en bidden voor alle vrijwilligers
vrijdag 12 november het geloof praten, nu niet meer. Bid voor de een opbouwende bijeenkomst mag zijn. uit onze gemeente die zich inzetten voor
We danken en bidden voor de niet-kerkelijke christenen in Afghanistan. het wel en wee van onze gemeente.
kids die het jeugdwerk bezoeken, zoals vrijdag 26 november
vanavond bij 'Rock Solid'. We bidden ook zaterdag 20 november We danken en bidden voor alle jeugd van de zon- zaterdag 4  december
voor hun ouders. Vanavond is 'Inside Out'. We bidden voor de lei- dagsschool en de clubs. In het bijzonder nu voor Laat gebed een centrale plaats innemen

ding dat zij in de ontspanningsactiviteiten mogen Credo, die dit weekend met elkaar weggaan. in ons leven en in onze gemeente. 
zaterdag 13 november laten zien hoe zij Jezus volgen. Bid dat 'Inside Vandaag bidden we samen met de gebeds-
Vanmorgen komen de mannen bijeen om te Out' voor jongeren een veilige ontmoetingsplek zaterdag 27 november kring voor de vervolgde christenen, 
ontbijten. Er is een mix van gezelligheid, lekker mag zijn. We zijn blij, dat de jonge kinderen tijdens de voor de zieken in onze gemeente, voor 
eten en een goed inhoudelijk onderdeel, namelijk Ook gebedspunten aandragen? dienst bij de oppas mogen zijn en door de liefde   onze predikant, voor hen die verdriet hebben,
nadenken over het thema 'Geloof en werk'.  deze dan graag t/m maandag 22 nov. sturen naar en betrokkenheid van de leiding de Here Jezus en we danken voor het volbrachte werk 
We bidden voor een goed samenzijn.                      annemarieverspuij@live.nl mogen leren kennen. van onze Here Jezus.

                         o.v.v.  gebedskalender


