
GEBEDSKALENDER zondag 29 augustus zondag 5 september zondag  12 september
We danken voor de zomervakantie, maar denken ook We bidden voor een goede zondag en Wij bidden deze zondag in het bijzonder

Hervormde gemeente aan hen die niet op een fijne tijd terug kunnen kijken. danken God voor al Zijn zegeningen. voor ds. Dubbelman, die zijn afscheidspreek
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland Vanmorgen mag een kind van de gemeente het teken zal houden. Wij bidden om kracht en hulp van

van de Doop ontvangen. We danken de Here voor maandag 6 september de Heilige Geest voor hem.

Zijn beloften en bidden voor de ouders, dat zij deze We bidden voor het volk Israël; voor de nieuwe  's Avonds wordt er voorbereiding voor 
kennis aan hun kind zullen meegeven. regering. En we vragen om een zegen voor het Heilig Avondmaal gehouden.

het Joodse nieuwe jaar, dat vanavond zal
maandag 30 augustus beginnen. (het jaar 5782) maandag 13 september
Vandaag beginnen de scholen weer. We dragen Deze week viert  'De Hoeksteen" haar 125-
de leerlingen, de leerkrachten en allen die een taak dinsdag 7 september jarig bestaan. We danken dat er 125 jaar
hebben in het onderwijs aan de zorg van God op.  'Friedensstimme' vraagt dringend gebed van de christelijk onderwijs in Giessenburg 

broeders en zusters in Nederland opdat de Here wordt gegeven.
dinsdag 31 augustus een opwekking zal geven onder de mensen

    We vragen Gods' zegen voor de jongeren die een in Centraal-Azië. dinsdag 14 september
nieuwe opleiding starten, of een tussenjaar doen of Dankpunt van 'Wycliffe bijbelvertalers": Het 
naar de brugklas gaan. woensdag 8 september Bijbelvertaalwerk is in een stroomversnelling

Graag bidden we om een zegen voor de wandeling gekomen: nog nooit werd er wereldwijd aan 
woensdag 1 september die vanmorgen wordt gehouden door en voor nabe- zoveel Bijbelvertalingen tegelijk gewerkt.
We bidden voor het moderamen dat vanavond staanden, georganiseerd door 'Als kanker je raakt'.
vergadert. We vragen om Gods leiding bij de gesprek- Vanavond is er een vervolg op de online bijeenkomst woensdag 15 september
ken die gaan over de toekomst van onze gemeente.  'Rouw in mijn hart'. Laten we God vragen om een We vragen een zegen over de vorming van

zegen over deze ontmoeting. een nieuwe regering, voor politiek beleid
donderdag 2 september dat moed en hoop geeft en getuigt van verant-
Laten we danken voor het afgelopen jeugdwerk- donderdag 9 september woordelijkheid.
seizoen, waarin ondanks de beperkingen, diverse Vanavond vergadert de kerkenraad. We vragen
activiteiten en twee kampen gehouden mochten wor- een zegen over hun samenzijn. donderdag 16 september
den. We mochten veel zegen hiervan ontvangen. Bid dat de huisbezoeken weer door mogen gaan. Vandaag is de startmorgen van de bijbelstudie-

groep. Ds.Holtslag zal het boekje 'De mensen-
vrijdag 3 september vrijdag 10 september zoon die dienst', inleiden. We vragen om een
Dank voor het 'Dabarwerk' op de campings. Bid Vanavond wordt de afscheidsavond georganiseerd zegen voor deze morgen.
dat het zegen mag dragen. Dank voor degenen die voor de familie Dubbelman. We bidden ook voor de kerkrentmeesters die
zich er voor hebben ingezet. We bidden dat dit een goede avond mag zijn voor vanavond bij elkaar komen.

hem en zijn gezin. We danken dat we de avond 
                       zaterdag 4 september kunnen volgen via de livestream. vrijdag 17 september

Bidden en danken Uit de gebedskalender 'Open Doors': De Syrische Bid dat we getuigen mogen van de hoop die in
Joseph ontvluchtte in 2012 het oorlogsgeweld in zijn zaterdag 11 september ons is, in onze families, maar ook in onze straat.

voor  en met elkaar. geboorteplaats Irbin. Deze middag kunnen we als gemeente afscheid 
Inmiddels is hij met zijn gezin teruggekeerd. nemen van het gezin Dubbelman. We bidden dat zaterdag 18 september
Met steun van Open Doors start deze christelijke dit in een goede sfeer mag verlopen. Vandaag wordt er gesport voor 'Als kanker
ondernemer een café-restaurant. Het is vandaag ook 'Open monumentendag'. je raakt'. Bid en dankt u mee voor de mogelijk-

29 augustus t/m 16 oktober 2021 Zo kan hij een nieuw bestaan opbouwen De kerk staat open voor iedereen die belangstelling heden die er zijn om activiteiten te organiseren
en is er weer nieuwe hoop. heeft. zodat mensen met kanker ondersteund 
Laten we danken voor dit lichtpuntje. kunnen worden.

Gebed
is het

openen van 
de sluizen 
van Gods 

oceaan



  
zondag 19 september zondag 26 september zondag 3 oktober zondag 10 oktober
Deze zondag danken we dat we het Heilig Vandaag is het 'Opening winterwerk' met als thema Het is 'Israëlzondag'. We vragen een zegen We zijn dankbaar dat de jeugd deel uit maakt
Avondmaal mogen vieren.  'Geloven is doen', dat is ook ons jaarthema. voor Gods volk. van onze gemeente. Daarom vragen we een

We bidden voor het nieuwe initiatief 'Awake', waarin We bidden ook voor een goede ontmoeting tussen Vandaag verzorgt  'One Man Audience' een optreden bijzondere zegen over de jeugddienst vanavond.
jongeren/jeugdvolwassenen met elkaar op zoek jong en oud, die plaats vindt na de startdienst. in een kerkdienst in Werkendam. Laten we bidden
gaan naar God en naar hun plek in de wereld en voor een gezegende dienst.  maandag 11 oktober
Zijn Koninkrijk. Vanavond is de eerste avond. maandag 27 september We bidden voor ds.Holtslag die nu extra taken 

Laten we bidden voor een mooie opkomst op de maandag 4 oktober heeft nu ds. Dubbelman weg is. We bidden
maandag 20 september clubs, zondagsschool, catechese en andere Bid voor de fam. Van der Grijn die met de voor de voorbereidingen van het beroepings-
Laten we bidden voor jongeren die kampen met jeugdwerkactiviteiten. We vragen God ook organisatie 'Operatie Mobilisatie' op het schip werk.
psychische klachten; dat zij de vrijheid krijgen én voor voldoende leiding in het jeugdwerk en inspiratie de 'Logos Hope' vaart.
vinden om hun moeiten in onze gemeente te delen, en vreugde voor hen. dinsdag 12 oktober
en dat Gods waarheid en licht hun duisternis dinsdag 5 oktober Vandaag en donderdag komt de vrouwen-
zal verdrijven. dinsdag 28 september Bid voor liefde en begrip tussen ouders en kinderen, bijbelstudiegroep bijeen. We bidden voor 

Bid voor de hulp die het  'Leger des Heils' geeft in voor gezinnen waar problemen zijn; dat ze in onze goede, gezegende ochtenden.
dinsdag 21 september Zambia en Mozambique na de cycloon. gemeente een thuis mogen vinden en dat ze de hulp
Op deze Prinsjesdag bidden we voor ons land en Het leger biedt de ontheemde bevolking voedsel- mogen krijgen die ze nodig hebben. woensdag 13 oktober
onze (misschien nog demissionaire) regering. pakketten en start een landbouwproject. We bidden voor de kerk in Costa Rica dat de
Vanavond start de Gebedskring weer. We bidden woensdag 6 oktober medewerkers van de GZB mogen bijdragen
voor een gezegend seizoen. woensdag 29 september Laten we danken voor de dames van de HVD aan de groei van de kerk daar.

Dank God dat wij in een land wonen waar we de die zich inzetten voor de ouderen; dat het voor
woensdag 22 september mogelijkheid hebben om te worden gevaccineerd een ieder tot zegen mag zijn. donderdag 14 oktober
We vragen om een zegen voor de consistoriever- tegen het coronavirus. We vragen gebed voor een Uit de gebedsbrief van de MAF: "Laten we stevig
gadering die vanavond wordt gehouden en de eerlijke verdeling van deze hulpmiddelen tegen donderdag 7 oktober door blijven bidden voor Myanmar. De politieke
diaconievergadering die morgenavond plaatsvindt. de woekerende virussen wereldwijd. Bid dat de deuren van de gevangenis weer open situatie blijft helaas onstabiel. Daarnaast is een 

mogen gaan zodat de 'Alpha cursus' weer hevige Covid-19 uitbraak geregistreerd. In een
donderdag 23 september donderdag 30 september gestart kan worden. land waar haast geen artsen of goed uitgeruste
Bid voor iedereen die verdrietig is vanwege het We bidden voor jongeren uit Giessenburg die ziekenhuizen beschikbaar zijn, is gebed hard 
gemis van een geliefde; dat zij troost mogen vinden komend jaar op de Wittenberg in Zeist zullen ver- vrijdag 8 oktober nodig. We willen bidden voor bescherming
bij God en door het contact met anderen. blijven; dat wat zij daar mogen leren andere jongeren We bidden voor het jongerenstartweekend dat voor de bevolking op korte termijn en om 

inspireert en vrucht mag dragen in ons dorp. 8, 9 en 10 oktober wordt gehouden; dat veel verbetering van de medische situatie op
vrijdag 24 september jongeren zich mogen opgeven om daarheen te lange termijn".
We bidden met  'ZOA', dat zij genoeg hulp kunnen vrijdag 1 oktober gaan en dat de leiding mag doorgeven wat God 
geven aan de Zuid-Soedanezen die dringend We vragen om een zegen voor de start van 'Credo'. voor ogen heeft. vrijdag 15 oktober
schoon water nodig hebben. De mensen worden Dat doen ze met een bbq. We wensen hen een We leven in een wereld vol geweld en rampen. 
geraakt door conflicten, droogte en overstromingen. gezellige avond toe en een heel goed seizoen. zaterdag 9 oktober We bidden voor iedereen die daar het slachtoffer 

Vandaag is er een landelijke ontmoetingsdag, geor- van is. Bid ook voor hen, die denken hun
zaterdag 25 september zaterdag 2 oktober ganiseerd door 'Als kanker je raakt'. Laten we God problemen met geweld te kunnen oplossen.
We danken dat we als kerk gemeentedag mogen Bid voor broeders en zusters die niet voor hun bidden om een zegen voor de deelnemers
houden. geloof mogen uitkomen. en voor de leiding. zaterdag 16 oktober
We danken voor de organisatoren en Ook gebedspunten aandragen?   We bidden voor de gebedsgroepen op de  
bidden voor goede ontmoetingen en gezelligheid.  deze dan graag t/m maandag 4 oktober sturen naar We danken en bidden voor alle vrijwilligers basisschool en de middelbare scholen; dat
Dat alles mag meewerken tot opbouw van de                      annemarieverspuij@live.nl die de kerkdiensten mogelijk maken. zij tot zegen mogen zijn.
gemeente.                          o.v.v.  gebedskalender


