
GEBEDSKALENDER zondag 16 oktober zondag 23 oktober zondag 30 oktober
Op deze zondag willen we bidden voor de jeugd en We zijn dankbaar voor alle kinderen in onze ge- Vandaag wordt er een bijzondere dienst ge-

Hervormde gemeente alle jeugdactiviteiten. Ook willen een zegen vragen meente. We danken voor de Bijbelcrèche en de houden met de enthousiaste medewerking 
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland voor het vinden van nieuwe leiding voor de clubs. zondagsschool, waar ze mogen leren hoe ze met van club 'Immanuël'. We bidden om een 

God kunnen leven. We danken God dat Hij kinderen fijne dienst.
maandag 17 oktober aanraakt met Zijn liefde.
We bidden voor de maandsluiting die wordt gehou- We bidden voor de leiding van maandag 31 oktober ~Hervormingsdag~
den in Bredero's hof. de Bijbelcrèche, de zondagsschool en de oppas. We danken dat Luther ging nadenken over
Ook willen we bidden voor de Focus-avonden die de Bijbel en dat hij ons vertelde over de
voor álle leeftijden zijn. maandag 24 oktober genade van God. 

Met het Focusteam danken wij voor de overweldigen-
dinsdag 18 oktober de belangstelling voor het Voedselbankjes-project: dinsdag 1 november
We bidden voor de wereld om ons heen. Voor de Er zijn veel sponsoren en vrijwilligers voor het Vandaag zijn de Israëlische verkiezingen. Bid
asielzoekers, die vanwege oorlog of vervolging maken van de bankjes en veel opgaven voor het voor een goed verloop en bid dat het deze keer

    hun land moeten verlaten. plaatsen van de bankjes. We bidden dat dit project wel een uitslag is die tot een meerderheids-
We bidden ook voor alle mensen die op drift zijn ons in beweging  zal zetten in het omzien naar elkaar. coalitie kan leiden.
in deze wereld.

dinsdag 25 oktober woensdag 2 november ~Dankdag ~
woensdag 19 oktober We bidden voor de familie Bijkerk die voor de MAF We zijn dankbaar, dat onze God in deze
Gebed gevraagd voor de mannenvereniging en in Suriname werkt. Andy dient als directeur en piloot zorgelijke tijd trouw blijft aan ons. 
haar bejaarde leden. en Jacoline geeft bijbelonderwijs in Paramaribo en Wij danken voor de opbrengsten van het land. 
Ook willen we God danken om wie Hij is voor de in Indianendorpen in het binnenland. We zijn ons bewust van onze afhankelijkheid
wereld en voor een ieder die tot Hem komt. Moge hun werk vrucht dragen. aan Hem. We bidden ook voor een zegen

voor de school-dankdienst.
donderdag 20 oktober woensdag 26 oktober
We bidden voor de vervolgde Christenen in Vanavond komt het moderamen bijeen. We bidden donderdag 3 november
Noord Korea, dat zij kracht mogen ontvangen om hen een gezegende vergadering toe. We bidden voor de kerkenraad die vanavond
staande te blijven. vergadert. We vragen om de leiding van de 
We danken voor de organisaties die naar hen donderdag 27 oktober Heilige Geest; dat zij met liefde en trouw dit stukje

omzien, zoals Open Doors en SDOK. Uit de gebedskalender van Wycliffe: Vanavond is de werk in Gods koninkrijk mogen doen.
jaarlijkse avond voor alle thuisfrontcommissies. Bid

vrijdag 21 oktober voor een gezegende avond. vrijdag 4 november
We willen voor ons land en voor onze landelijke Bid voor Rock Solid, Solid Friends en Credo 
en plaatselijke regering bidden. We willen een vrijdag 28 oktober die vanavond bijeen komen.

                       zegen vragen voor onze Christelijke partijen. We vragen een zegen voor de Kinderbijbeldag met We bidden ook voor kinderen en jongeren
Bidden en danken Ook begint vandaag de herfstvakantie. We bidden als thema "Alles Andersom'. die zich eenzaam voelen of gepest worden.

dat de leerkrachten en de kinderen een fijne Vanavond komen de jongeren van Credo bij elkaar.
voor  en met elkaar. vakantie mogen beleven. We zijn dankbaar voor de jeugd die hierbij betrok- zaterdag 5 november

ken is en we bidden dat zij een fijne en opbouwen- Van 5 tot 12 november wordt de 'Week van het
zaterdag 22 oktober de tijd mogen hebben. leven' gehouden. Daar is veel gebed voor nodig!
We willen God loven en danken voor Zijn genade We vragen ook gebed voor het 'Vrouwenevent'

16 okt. t/m 3 dec. 2022 en trouw, die Hij iedere dag aan ons bewijst! zaterdag 29 oktober van Open Doors met als thema 'Diepgeworteld'. 
De Soos opent vanavond haar deuren. Laat ons  Vannacht is er ook een Houseparty. We bidden
gebed zijn dat er in een open en gezellige sfeer voor de medewerkers, voor bescherming
goede gesprekken en ontmoetingen zullen ontstaan. en goede gesprekken.

Overvolle
handen
kunnen 
zich niet 
vouwen.



zondag 6 november zondag 13 november zondag 20 november ~Eeuwigheidszondag ~ zondag 27 november  ~ 1e Advent ~
Vanmorgen mogen we in de Focusdienst ons Mogen we met dankbare harten gedenken wat de Vandaag worden de namen genoemd van hen, die De eerste zondag van het kerkelijk jaar.
voorbereiden op de Avondmaalsviering van Here Jezus voor ons heeft gedaan en dit samen ons zijn voorgegaan. We bidden voor ieder, voor We danken God dat we ons mogen voorbereiden
volgende week. Bid voor een diepere bewustwor- rond de tafel met elkaar belijden. Dat we het mogen wie dit een zware dag is, dat zij Gods troost en na- op de komende viering van het kerstfeest,
ding van Jezus' offer. ervaren als een feestmaal tot eer van Hem. bijheid mogen ervaren. We denken ook aan hen We bidden voor de jeugddienst van vanavond
We vragen ook een zegen over de Awake! bij- die al langere tijd een verlies met zich meedragen. en voor het optreden van 'One Man Audience'
eenkomst. maandag 14 november in Giessen-Oudekerk.

We danken met Youth For Christ dat 'The Mall maandag 21 november
maandag 7 november Jongerenwerk' in Gorinchem, mag gedenken dat We bidden voor de evangelisatiecommissie die maandag 28 november
We bidden voor het Rode Kruis dat in Afghanistan zij al 20 jaar jongerenwerk mogen doen. bezig is met de voorbereidingen van o.a. de kerst- Bid voor echtparen waarvan de één christen
hulp probeert te geven. Er heerst hongersnood. Dit werk doen ze vanuit Gods liefde. nachtdienst. We vragen om inspiratie / is en de ander niet. Wilt u bidden dat zij samen
De mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Gods leiding. als gezin de Here Jezus mogen kennen en

dinsdag 15 november begrijpen wie Hij is.
dinsdag 8 november Laten we bidden voor de gespannen situaties dinsdag 22 november
Vandaag en donderdag komen de vrouwen van in de wereld. Laten we ons getroost weten Door 'De Hoop' wordt gebed gevraagd voor de ver- dinsdag 29 november
de bijbelstudie weer bijeen. We bidden hen geze- door het besef dat God alles in Zijn handen houdt. volgtrajecten: Na de behandeling in de kliniek zijn Bid voor onze plaatselijke, provinciale en
gende ochtenden toe. veel cliënten nog niet 'klaar' om naar huis te gaan. landelijke overheid. Bid voor het koninklijk
We bidden ook voor de kerkrentmeesters dat woensdag 16 november Het vinden van een plekje bij een vervolgtraject om gezin. Dat zij zullen leven vanuit Gods woord.
zij goede beslissingen kunnen nemen. Bid u voor hen die vandaag meedoen met een verder te herstellen is spannend en zorgt soms Gods 
We bidden ook voor de workshop van V&T online-bijeenkomst over rouw, georganiseerd voor stress. Bid mee dat deze cliënten Gods rust
over 'God in de supermarkt'. door de stichting 'Als kanker je raakt'. mogen ervaren en dat ze de juiste plek vinden. woensdag 30 november

We bidden voor de diakenen die vanavond We bidden voor TWR die werkt aan de
woensdag 9 november vergaderen; dat zij de leiding van de Heilige Geest woensdag 23 november verspreiding van het evangelie in Indonesië.
Vanmorgen komt de mannenvereniging bij elkaar. mogen ervaren. We danken voor de peuters en ouders die deze Hiervoor hebben ze 6 programma's ontwikkeld.
We bidden voor hen. We bidden ook voor de morgen gezellig bij elkaar komen. We vragen een We vragen ook een zegen voor de
Alphacursus die op dit moment gehouden wordt donderdag 17 november zegen voor het moderamen vanavond. mannenvereniging.
in de gevangenis, voor deelnemers én inleiders. Laten we bidden voor hen die kampen met 

psychische problemen en depressies; dat ze hun donderdag 24 november donderdag 1 december
donderdag 10 november zorgen bij God mogen neerleggen. Vanavond wordt de jaarlijkse avond gehouden van We bidden voor de kerkenraad, dat zij steeds
Vandaag is de 'Dag van de mantelzorg'. We bidden de HVD, voor alle medewerkers, pastorale team, wijsheid mogen ontvangen om de gemeente
alle mantelzorgers Gods hulp en kracht toe. vrijdag 18 november ouderlingen en diakenen. Er wordt nagedacht over in praktische en geestelijke zin te begeleiden.
De Open Focusavond met als thema Vanavond organiseert 'One Man Audience' een de zorg voor ouderen, met name over eenzaamheid. 
 'Toegerust het leven in" wordt vanavond gehouden. praiseavond. We hopen dat we met velen God  Een welzijnswerker van gemeente Molenlanden zal vrijdag 2 december
We bidden voor een opbouwende avond. mogen prijzen met ons zingen en musiceren. hierover informatie geven. We bidden voor de (ernstig) zieken in onze

gemeente. Voor hen die bezig zijn met (zware)
vrijdag 11 november zaterdag 19 november vrijdag 25 november kuren bidden we voor lichamelijk herstel zodat
Laten we bidden voor hen die zich zorgen maken We zijn dankbaar dat onze predikanten ons We bidden voor de Hoeksteen en het godsdienst- zij de behandelingen ook vol kunnen houden.
over hun gezondheid en/of financiële situatie:  voeden met Gods Woord. We bidden dat zij zelf onderwijs dat op obs Het Tweespan gegeven wordt. En ook voor hen die bezig zijn met revalideren.

Dat God ons wegtrekt van bezorgdheid'. eerst uit de Bron mogen drinken.
zaterdag 26 november zaterdag 3 december

zaterdag 12 november Ook gebedspunten aandragen? Vanavond wordt er een house-party Qlimax 'The   We danken de Here voor de genade die Hij
We bidden voor een gezegende zondag. deze dan graag voor maandag 21 nov. sturen naar Reawakening' in de Gelredome, gehouden. Laten geeft en ook het uitzicht op een goede toekomst.

                     annemarieverspuij@live.nl we bidden dat door het getuigenis van 'Naar house', 
                         o.v.v.  gebedskalender de bezoekers wakker geschud worden.


