
GEBEDSKALENDER zondag 1 mei zondag 8 mei zondag 15 mei
Deze zondag gaat proponent J.Menkveld voor in Vandaag mogen we danken en bidden om een Op deze zondag worden de nieuwe ambts-

Hervormde gemeente de dienst. Onze gemeente heeft een beroep op zegen voor alle moeders in ons midden! dragers (her)bevestigd. We danken en bidden
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland hem uitgebracht, daarom is deze dienst bijzonder, We bidden ook voor hen die deze dag niet hen Gods leiding en zegen toe bij al het

voor hem en zijn vrouw én voor ons. Laten we kunnen vieren. werk dat zij mogen doen.
biddend om hem en zijn vrouw heen staan. Vanavond is er weer een 'Awake!' bijeenkomst. 

We bidden om een inspirerende avond. maandag 16 mei
maandag 2 mei Vandaag gaan de kinderen van 'de Hoeksteen'
Uit de nieuwsbrief van de TWR: We danken  maandag 9 mei op schoolreis en mogen de kleuters het
voor de 2de zendmast in Eswatini (Afrika), De leerlingen van groep 8 van basisschool zomerfeest houden. We vragen onze Hemelse
zodat zij meer mensen in Centraal- en Oost Afrika  'De Hoeksteen' gaan vandaag t/m donderdag op Vader om een mooie dag voor hen.
kunnen bereiken met het evangelie. schoolkamp. We bidden de leiding en de kinderen Laten we ook bidden voor mensen met 

Gods bescherming toe en vrolijke, gezellige dagen! ongeneeslijke kanker en hun naasten. Zij
dinsdag 3 mei gaan vandaag op een bezinningsreis naar

    Uit de 'Israël gebedskalender': Bid dat Joden die dinsdag 10 mei Frankrijk, georganiseerd door 'Als kanker je raakt'.

de Oekraïne willen verlaten en naar Israël willen Uit de gebedskalender van 'Open Doors': Sinds
verhuizen daartoe de mogelijkheden zullen kort is 'Open Doors' in Burkina Faso begonnen dinsdag 17 mei
krijgen. Dank voor de hulp die de stichtingen met traumazorg. De nood is hoog. Bid dat de Vanavond vergadert de Jeugdraad. We danken
Ezra, Ebenezer en Christenen voor Israël traumazorg harten helpt te genezen. voor de leiding die met liefde klaar staat voor
hierin geven. de jongeren.

woensdag 11 mei
woensdag 4 mei Vanavond vergaderen de diakenen. woensdag 18 mei
We danken vandaag voor allen, die zich We bidden om Gods zegen voor hen. Uit de gebedskalender van de GZB: Deze
ingezet hebben voor de vrede. We bidden maand vertrekken er twee groepen reizigers
voor hen, die daar nu nog de gevolgen  donderdag 12 mei om kennis te maken met het werk van de GZB.
van dragen. De eindexamentijd is weer aangebroken. We Dank voor de mogelijkheden om christenen

bidden voor de jongelui die examen moeten uit andere culturen te ontmoeten en van
donderdag 5 mei doen. We danken dat het weer mogelijk is. elkaar te leren. Bid voor goede en 
We mogen vieren dat wij in ons land in veilige reizen.
vrede mogen leven. Laten we God daarom vrijdag 13 mei
danken en bidden dat ons volk de vrijheid We bidden voor het Focusteam, dat zij tot zegen donderdag 19 mei
niet vanzelfsprekend vindt, maar daar goed mogen zijn in onze gemeente. We willen bidden De ouderlingen en de bezoekbroeders
mee zal omgaan. dat het ten diepste Jezus zal zijn die ons allen komen bij elkaar om te overleggen. We
Ook vragen we een zegen over de kerken- aanraakt! bidden hen de leiding van 

                       raadsvergadering vanavond. de Heilige Geest toe.
Bidden en danken zaterdag 14 mei

vrijdag 6 mei Vandaag bidden we speciaal voor onze jongeren. vrijdag 20 mei
voor  en met elkaar. We danken en bidden voor de begeleiders en  'Inside Out' komt deze avond bijeen. We vragen Er wordt een sportweek georganiseerd door

bewoners van 'Matthijs-Marijke'; we wensen een zegen over alle ontmoetingen die  YFC. Bid dat veel jongeren bereikt worden
hen Gods nabijheid toe en dit bidden we ook nog plaatsvinden. met positieve aandacht en het Evangelie.
voor hen die actief zijn op 'De Hoef'. 

1 mei t/m 18 juni 2022 Bid dat wereldleiders wijsheid krijgen om in het zaterdag 21 mei
zaterdag 7 mei belang van vrede en rechtvaardigheid te handelen. We bidden voor de sponsorwandeling, georga- 
Dank dat we mogen weten dat God alles bestuurt. niseerd door 'Open Doors'. De opbrengst is
Zo ook de beslissing die prop. Menkveld neemt. dit jaar voor christenen in Nigeria.

Geen
leven zonder
de zon
Geen
leven zonder
de ZOON ! 



  
zondag 22 mei zondag 29 mei zondag 5 juni  ~1e Pinksterdag~ zondag 12 juni
We zijn dankbaar dat de kerk weer open is om Vanochtend is de vierde 'Focusdienst' met als Vandaag vieren we de verjaardag van de kerk, Het is vandaag de zondag voor de Vervolgde
samen Gods Woord te horen. We bidden voor de thema "De kracht van Jezus'. die ontstond na de uitstorting van de Heilige Geest. Kerk. We bidden voor onze broeders en 
kosters die iedere zondag voor ons klaarstaan.  's Avonds wordt er een jeugddienst gehouden. We danken de Here, dat Hij ons deelgenoot heeft zusters die vervolgd worden om hun geloof.
We bidden ook voor de organisten en muzikanten We bidden om gezegende diensten. gemaakt van Zijn Kerk en bidden, dat we ons door
en andere vrijwilligers. de Geest van Pinksteren laten leiden. maandag 13 juni

maandag 30 mei We bidden ook voor de 'Awake!' bijeenkomst Gebedspunten van 'De Hoop': Bid voor
maandag 23 mei Als kanker je raakt' organiseert weer een van vanavond. bescherming van de cliënten tegen dealers.
We bidden voor de landen waar oorlog is; voor bezinningsreis naar Frankrijk, nu voor Bid dat als ze hier mee te maken krijgen,
de mensen die daar onder lijden. We bidden nabestaanden. maandag 6 juni ~2e  Pinksterdag~ ze sterk genoeg zijn om niet in verleiding
voor de wereldleiders dat ze niet op eigen Laten we in onze gebeden hen gedenken. We bidden voor de medewerkers en vrijwilligers te komen om te gaan gebruiken.
macht uit zijn maar zich richten op het Laten we de rouwenden onder ons niet vergeten. van Dorcas. Zij zijn nu ook bezig in Oekraïne
 welbevinden van de bevolking. waar zij mensen helpen met het verwerken van dinsdag 14 juni 

dinsdag 31 mei trauma's. Vanavond vergaderen de jeugdraad en de
dinsdag 24 mei We bidden voor 'Woord en Daad'. kerkrentmeesters. We vragen om een zegen
Uit de gebedskalender van de GZB: Verschillende We vragen een zegen voor de diverse projecten dinsdag 7 juni en Gods leiding bij de te nemen beslissingen.
oud-studenten van Willem-Jan de Wit dienen die zij in verschillende landen begeleiden. Bid voor de ouderen en zorgvragers in de
als predikant in gemeenten die nog maar een gemeente en bid voor de mantelzorgers; dat zij woensdag 15 juni
paar jaar bestaan. We vragen een zegen voor woensdag 1 juni kracht krijgen voor de extra taken die zij hebben. De diakenen vergaderen vanavond. We
deze nieuwe gemeenten. We vragen voor de 'open Focus-avond' en de danken voor hun beschikbaarheid en bidden

Focuskringen een zegen. Zij denken verder na woensdag 8 juni dat zij met wijsheid de zorg, die nodig is,
woensdag 25 mei over het thema 'De kracht van Jezus'. Vanmorgen komen de moeders en peuters mogen verlenen.
Vanavond komt het moderamen, het dagelijks weer bijelkaar. Wij danken voor de ontmoetingen
bestuur van onze gemeente, weer bijeen. donderdag 2 juni die zij met elkaar hebben. donderdag 16 juni
We bidden hen Gods leiding toe bij het nemen Bid voor de kerkenraadsvergadering. Uit de gebedskalender van Open Doors:
van beslissingen. Bid dat de nieuw bevestigde broeders zich snel donderdag 9 juni Er is een man in Noord Korea die af en toe

thuis zullen voelen en hun werk met vreugde Uit de gebedskalender van de GZB: Dank voor de de grens oversteekt om eten, geld en medicij-
donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag - op mogen pakken. groei van de kerk in Algerije, ondanks druk en nen mee terug te nemen. Bid om bescher-
Vandaag vieren we de Kroningsdag van onze Here. tegenstand. Bid voor de vaak kleine en kwetsbare ming en kracht voor mensen als hij die
Hij is naar de hemel gegaan om voor ons een vrijdag 3 juni gemeenten. Dat zij moed mogen ontvangen om ongelooflijk gevaarlijk werk doen.
plaats te bereiden. Dank dat Hij aan de rechterzijde Het 'Leger des Heils Nederland' bestaat vandaag het evangelie door te geven en tot zegen te zijn
van Zijn Vader voor ons bidt. 135 jaar. Een jubileum! Wij danken voor het vele voor hun omgeving. vrijdag 17 juni

goede werk dat zij mogen doen en bidden om In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een
vrijdag 27 mei een zegen voor alle heilsoldaten. vrijdag 10 juni Nacht van Gebed met als thema 'Nu is de tijd
Laten we als een leger van gebed om de mensen Morgen is het de EO-jongerendag. Het thema om samen te bidden'. 
in Oekraïne staan in deze onzekere tijd van zaterdag 4 juni is: 'SPEAK LIFE'. Laten we bidden dat de Laten we aan dit gebed meedoen!
van geweld. We bidden voor de voorbereidingen van de kampen bezoekers een inspirerende dag mogen beleven.
Bid voor de vluchtelingen, in het bijzonder voor  'Bladel 'en 'Purnode', dat de leiding geïnspireerd zaterdag 18 juni
hen die in onze gemeente worden opgevangen. een mooi programma kan maken. zaterdag 11 juni We danken dat we dit jaar weer een rommel-

De IZB start voor de tiende keer markt mogen houden en vragen een zegen
zaterdag 28 mei Ook gebedspunten aandragen?  'De Toer voor het Goede Doel'. (missionaire   voor een mooie dag.
Laten we deze week besluiten met zingen: deze dan graag voor maandag 6 juni sturen naar doelen) We bidden voor veel enthousiaste We danken voor de vele vrijwilligers
 'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets'                      annemarieverspuij@live.nl deelnemers en dat het die dag mooi weer mag zijn. die dit mogelijk maken.
(Psalm 23:1)                          o.v.v.  gebedskalender


