
GEBEDSKALENDER zondag 23 januari zondag 30 januari zondag  6  februari
We bidden om Gods' zegen over de diensten die Waarschijnlijk wordt de jaarlijkse Kerk-School-Gezin- Bid om Gods' zegen voor de kerken en gelovi-

Hervormde gemeente vandaag gehouden worden. We danken dat God dienst wel gehouden. Het thema is: 'Niemand zoals gen in Israël en de Arabische wereld, dat zij 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland aan geen tijd of plaats gebonden is. jij'. De meesten van ons zullen de dienst online het Licht van Christus door mogen geven in

volgen. We danken dat dit alles mogelijk is, mede hun omgeving.
maandag 24 januari door de inspanningen van  'studio KRM'.  We We bidden ook voor onze jongeren dat zij een fijne 

We vragen een zegen voor de thema-avond van de dragen  Kerk, School én Gezin in onze gebeden op. bijeenkomst mogen beleven met  'Awake!'.
catechisatie. 
We denken aan onze jeugd. Zij moeten veel missen maandag 31 januari maandag 7  februari
in deze coronatijd. Laten we bidden dat zij spoedig We danken dat in deze tijd van beperkingen in onze Uit de gebedskalender van 'Wycliffe': Dank voor
elkaar weer kunnen ontmoeten in de Soos, of tijdens gemeente de handen uit de mouwen werden ge- alle mogelijkheden om ook dit nieuwe jaar
de clubs en bijeenkomsten.We bidden vooral dat stoken. Dank voor de flessenactie van Sam& door Bijbelvertaalwerk te doen. Bid dat God de 
God hen vasthoudt. de 12 - clubs én voor de ondernemende acties projecten zegent en iedereen nabij zal zijn.

van de 12+ clubs en de inzet van de HVD.
    dinsdag 25 januari dinsdag 8 februari

De dinsdagavond is gewoonlijk de avond dat club dinsdag 1 februari We vragen gebed voor onze nieuwe regering.
Immanuël bijeen komt, maar het zijn andere tijden! Laten we danken voor de mooie start van het Dat zij wijsheid mogen ontvangen om ons
We bidden dat de deelnemers contact met elkaar Focustraject en bidden voor de mensen die gaan land goed te kunnen besturen.
kunnen houden. beginnen met een Focuskring of daarvoor in

voorbereiding zijn. woensdag 9 februari
woensdag 26 januari Bid voor het medisch personeel van 'Artsen
Vanmorgen hoopt de mannenvereniging te vergade- woensdag 2 februari zonder grenzen' dat in Herat in Afghanistan
ren. We bidden hen een gezegend samenzijn toe. Uit de gebedsbrief van 'De Hoop': De wachttijden werkt. Het is de enige internationale organisatie
We vragen een zegen voor het moderamen, dat zij lopen op sommige locaties flink op. Dit komt o.a. die er nog standhoudt.
de leiding van de Heilige Geest mogen ervaren. door een groot aantal vacatures. Bidt u mee voor

kortere wachtlijsten en de zoektocht naar nieuwe donderdag 10 februari
donderdag 27 januari behandelaren? We vragen uw gebed voor alle We bidden voor de wereld om ons heen. Er zijn 
Bid om de leiding van de Heilige Geest in het be- mensen die op de wachtlijst staan. Bid dat zij die tijd vele spanningen zoals op politiek gebied, gezond-

roepingswerk, zodat een nieuw te beroepen predi- doorkomen en dat er mensen om hen heen staan heid en klimaat. Laat ons oog en hart op God
kant in onze gemeente zijn plaats kan innemen die hen steunen. gericht zijn want Hij houdt de wereld in 
en tot zegen zal zijn. Zijn hand.

donderdag 3 februari
vrijdag 28 januari Vanavond vergadert de kerkenraad. We bidden vrijdag 11 februari
Laten we samen in vertrouwen op onze Here, ons hen Gods' zegen toe bij het nemen van beslissingen. Laten we in deze moeilijke tijd de jeugdraad, 

                       leven biddend leiden waarbij we 'andersdenkenden' de catechese, de zondagsschool en álle clubs 
Bidden en danken ontmoeten. In het bijzonder denken we daarbij aan vrijdag 4 februari voor jong en oud omringen met ons gebed.

hen die voor of die tegen de coronamaatregelen Vandaag is het 'Wereldkankerdag'. De stichting
voor  en met elkaar. zijn. Laten we bidden om een wijs, liefdevol hart.  'Als kanker je raakt', organiseert deze dag een zaterdag 12 februari

videostream met als thema: 'Kanker raakt iedereen, Bid voor alle gemeenteleden die een taak ver-
zaterdag 29 januari jou dus ook'. Laten we bidden dat deze videostream vullen in het pastoraat. We bidden voor onze
Stichting ' Woord en Daad '  kan ook dit jaar haar tot zegen voor velen mag zijn. predikant ds. Holtslag om kracht en de hulp

23 januari t/m 12 maart 2022 Werelddag niet fysiek houden. We vragen een zegen van de Heilige Geest bij de vele taken die hij
over hun online-uitzending, die 's avonds wordt ver-. zaterdag 5 februari verricht. We bidden ook voor ds. Van Rooijen,
zorgd. Het thema is ' Zichtbare zegen '. Vandaag bidden we voor chronisch zieken en voor die bijstand verleent in onze gemeente.

hen die kampen met psychische problemen.
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zondag 13 februari zondag 20 februari zondag 27 februari  ~ 1e Lijdenszondag ~ zondag 6 maart  ~ 2e Lijdenszondag ~
Deze zondag is de 'Focusdienst', 'Jezus ziet ons Dank voor de bereidwillige inzet van muzikanten De lijdenstijd is weer aangebroken. De komende Vandaag wordt er weer een Focusdienst ge-
aan'. Laten we bidden om vervulling met de beeld- en geluidsteam en organist. weken willen we biddend en dankend stilstaan bij houden met als thema "Jezus spreekt ons aan".

Heilige Geest dat we meer op Jezus gericht zijn Bid dat Gods Geest mensen zal blijven inspireren het lijden van onze Here Jezus, waarmee Hij voor Laten we bidden voor geopende harten én oren!
dan op onszelf. en motiveren; dat preek en muziek elkaar ons verzoening heeft bewerkt. Die zegen vragen we ook voor de doopouders 
Ook treedt deze dag 'One Man Audience' op in mogen raken. We vragen ook een zegen over de jeugddienst, die en hun kinderen, want Jezus' roep is voor groot
Meerkerk. We bidden hen Gods' zegen toe. vanavond wordt gehouden. én klein!

maandag 21 februari We hopen dat vanavond 'Awake !'  kan doorgaan.
maandag 14 februari Vanavond vergadert het 'Focusteam'. We bidden maandag 28 februari We bidden voor een gezegende zondag.
We bidden voor het personeel, bestuur en de hen Gods' zegen toe. We bidden voor de leerlingen en het personeel
kinderen van de Hoeksteen. We vragen We danken voor de goede onderlinge van basisschool de Hoeksteen én de jongelui die maandag 7 maart
geestelijke bescherming voor de kinderen. samenwerking. het voortgezet onderwijs volgen of elders studeren. Bid voor het werk van het  'Leger des Heils' 

Dat zij in deze voorjaarsvakantie de mogelijkheid in India. Vele mensen trekken van het platteland
dinsdag 15 februari dinsdag 22 februari krijgen om zich werkelijk te ontspannen. naar de stad. Daar komen ze  op straat terecht. 
Op dinsdag- en donderdag komen de vrouwen TWR: Bid voor de luistergroepen die zijn opgezet Het leger biedt scholing en kinderopvang aan.
van de vrouwenbijbelstudie bij elkaar. We bidden in India, Pakistan, Sri Lanka en Indonesië. dinsdag 1 maart
hen een goede studie toe. Zij komen bijeen om bijbelstudie te doen. Bid dat Uit de gebedsbrief van Dorcas: "Wilt u bidden voor dinsdag 8 maart
De Kerkrentmeesters komen vanavond bijeen. ze zo Jezus mogen leren kennen. moed en vrede voor het team van Dorcas in Er woedt momenteel een oorlog in Ethiopië.
We vragen Gods hulp bij alle taken die op hen Ethiopië? Ondanks de concflicten blijven zij zich vol Bid om een zegen voor het slagen van de plannen
wachten. woensdag 23 februari goede moed inzetten voor het werk voor mensen om 5000 Joden naar Israël te laten terugkeren.

We vragen om wijsheid en inzicht voor het in nood. Dank God voor de inzet van alle medewer-
woensdag 16 februari moderamen dat vanavond vergadert. kers die betrokken zijn bij het verlenen van noordhulp". woensdag 9 maart
We bidden voor de mannenvereniging die van- Vandaag willen we de Here vragen om Zijn
morgen bij elkaar komt en voor de diaconie die donderdag 24 februari woensdag 2 maart zegen over ons werk en ons leven. Zo ook 
vanavond vergadert. Bid voor een ieder die in ons dorp woont, In ons gebed noemen we de namen van Fam. van voor de jeugdraad die vanavond vergadert, dat
Ook vragen we een zegen voor de  'Open maar Christus nog niet als Verlosser kent. der Grijn. Zij wonen op het schip 'de Logos Hope', zij de inspiratie van de Geest mogen ervaren.
Focusavond'. van 'Operatie Mobilisatie'. Gerwin geeft leiding aan 

vrijdag 25 februari een aantal afdelingen aan boord. donderdag 10 maart
donderdag 17 februari Wij zijn dankbaar voor de vrijwilligers die kosters- We bidden om een zegen voor de mensen aan Laten we bidden voor de mensen die ernstig
We bidden voor het werk van de GZB. Ze willen taken verrichten. We bidden dat dit in goede boord en voor de ontmoetingen die zij aan land ziek zijn en behandelingen ondergaan.
de Pygmeeën in Congo bereiken met het harmonie mag gebeuren. hebben. Dat zij Gods nabijheid mogen ervaren.
evangelie, niet alleen in woorden maar ook door 
hen te helpen bij de vele sociale problemen die zaterdag 26 februari donderdag 3 maart vrijdag 11 maart
er zijn. We bidden voor de stichting 'Mercy Ships'. Zij maken Deze avond vergadert de kerkenraad. Wij vragen Dank voor de pleeggezinnen, die ruimte maken

medische zorg toegankelijk voor mensen in Afrika om vervulling met de Heilige Geest. in hun huis en in hun hart om kinderen in nood 
vrijdag 18 februari die hier geen toegang toe hebben. een veilig en warm thuis te bieden. Bid voor 
 'Woord en Daad' vraagt gebed voor de nood- Vandaag komt hun nieuwe ziekenhuisschip 'De Global vrijdag 4 maart eigen kinderen van pleegouders, die deze 
hulp die gegeven wordt in o.a. Haïti na de Mercy' in Rotterdam aan en mag iedereen op We willen bidden voor hen die eenzaam zijn, groot kinderen een plek gunnen bij hun ouders.
verwoestende aardbeving. het schip komen kijken. en klein: dat zij zich door ons gezien mogen weten!

zaterdag 12 maart
zaterdag 19 februari Ook gebedspunten aandragen? zaterdag 5 maart   Prijs de Here God voor de mogelijkheden die
We vragen een zegen voor de mantelzorgers;  deze dan graag voor maandag 28 feb. sturen naar Bid voor de wereldwijde zendingsorganisaties die we krijgen om het verhaal van de vervolgde 
dat zij Gods nabijheid mogen ervaren en daar-                      annemarieverspuij@live.nl actief zijn in moslimlanden. kerk te delen. Zijn werk gaat door!
door kracht krijgen om door te gaan.                          o.v.v.  gebedskalender


