
GEBEDSKALENDER zondag 19 juni zondag 26 juni zondag 3 juli
Laten we God danken dat we Hem 'Vader' We zijn dankbaar dat we vandaag Vanavond wordt er weer een 'Awake!-bijeenkomst'

Hervormde gemeente mogen noemen. We danken voor de vaders in ons het Heilig Avondmaal kunnen vieren gehouden. We vragen een zegen voor
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland midden. We bidden, dat zij met wijsheid en fijnge- om het lijden en sterven van de Here Jezus de diensten van deze dag. 

voeligheid hun kinderen zullen voorgaan in het te gedenken. We vragen dat we gesterkt mogen
dienen van de Here en bidden voor hen die worden door brood en wijn. maandag 4 juli
graag vader zouden willen zijn. Dank voor het werk van 'Artsen Zonder Grenzen'
Ook vragen we een zegen voor de 'Focusdienst'. maandag 27 juni in Nigeria. Kinderen die in de goudmijnen werk-

Oproep van TWR en uit Gebedspaspoort: ten overleden aan loodvergiftiging. Artsen Zonder
maandag 20 juni voor kinderen (Open Doors): Grenzen heeft verontreinigde grond verwijderd,
We danken met Wycliffe voor de 350 christenen Als de Taliban ontdekt dat je christen bent word informatie en hulpmiddelen gegeven om 
in Mali die verdeeld zijn over 10 gemeenten. Bid je gedood. Sharifullah kan worden vermoord omdat blootstelling te minimaliseren. Sindsdien is
voor goede leiding en toerusting van hij gelooft in Jezus. Hij zegt: 'We geven ons geloof er geen kindersterfte meer.
deze kerken. nooit op. Dát nooit.'

    Laten we Sharifllah en alle andere christenen dinsdag 5 juli
dinsdag 21 juni niet vergeten in ons gebed. Uit 'Gebedspaspoort voor kinderen':
We bidden voor de Jeugdraad. Elke Noord-Koreaan moet buigen voor Kim
Zij vragen gebed voor de zoektocht naar dinsdag 28 juni Jong-un, de leider van het land. Doe je dat niet
nieuwe clubleiding. We bidden voor de familie Bijkerk die in Suriname of ben je christen dan word je opgesloten in een
We bidden dat de kinderen van onze gemeente werkt voor de 'Stichting Zendingsondersteuning strafkamp. 'Blijf voor ons bidden, God werkt
komend seizoen met voldoende leiding hun Suriname'. (onderdeel van de MAF) er doorheen', vraagt Seojun uit Noord-Korea.
clubavonden kunnen bezoeken. Bid of dat God de Noord-Koreaanse christenen

woensdag 29 juni wil troosten en kracht geven om vol te houden.
woensdag 22 juni Bid met de ZOA voor Madagascar. Door klimaats-
Uit de gebedskalender van Christenen voor Israël: verandering is er een hongersnood. Ook teisteren woensdag 6 juli
Bid voor de Joden in Oekraïne. Er zijn Holocastover- zandstormen en sprinkhanen het land. Uit gebedskalender Open Doors: Deze zomer
levenden die nu opnieuw moeten vluchten voor Bid voor de voedingskliniek die de ZOA heeft zijn we aanwezig bij de 'New Wine Zomer-
oorlogsgeweld. Bid om bescdherming van de Joden opgezet om ondervoede kinderen op te vangen. conferentie'. We zijn blij dat we daar het verhaal
en bid dat, wanneer ze terug willen naar Israël, dat van de vervolgde kerk kunnen laten zien én
praktisch ook mogelijk is. donderdag 30 juni horen. Bid voor de sprekers die naar Nederland

Stichting de Hoop organiseert van 30-6 tot 2-7 reizen om erover te vertellen.
donderdag 23 juni  'Cycle for Hope'. Er zijn teams die een rondje 
Vanavond is er weer een open 'Focusavond'. Nederland fietsen (1200 km) in estafettevorm. donderdag 7 juli
We bidden om een gezegende samenkomst die Zij fietsen ter ondersteuning van stichting 'De Hoop'. Dank! God is onze toevlucht.

                       goed bezocht zal worden. We bidden dat de opbrengst tot zegen mag zijn.
Bidden en danken vrijdag 8 juli

vrijdag 24 juni vrijdag 1 juli We bidden voor iedereen die verdrietig is door
voor  en met elkaar. We danken voor alle broeders en zusters die zich We bidden voor de familie Van der Grijn. Zij varen het verlies van een geliefde.

steeds belangeloos inzetten voor de gemeente. op het schip De Logos Hope. Ze brengen in 
verschillende landen het evangelie. zaterdag 9 juli  ~ Kamp Bladel tot 16 juli

zaterdag 25 juni Vandaag vertrekken 59 jongeren op de fiets naar
19 juni t/m 27 augustus 2022 Vandaag wordt de Molentocht-editie van zaterdag 2 juli Bladel met 13 leidinggevenden! We bidden dat

de Muskathlon gehouden. De sponsor-opbrengst We bidden om een goede voorbereiding God hen beschermt en bewaart. Ook bidden we
is voor goede doelen. We bidden voor goed weer op de zondag. voor goed weer, voor een opbouwend en
en een sportieve dag met elkaar. gaaf kamp, vol inspiratie en kameraadschap.

GODS LIEFDE

KENT GEEN

GRENZEN



10 juli - 23 juli 24 juli - 6 augustus 7 augustus - 20 augustus zondag 21 augustus
Vandaag mogen we als gemeente weer samen-

Voor alle mensen, die niet op vakantie kunnen 23 - 29 juli New Wine Zomerconferentie In deze tijd wordt het kringenwerk voor de winter komen en danken voor de afgelopen vakantie-
gaan, bidden we, dat zij in hun eigen huis en In Liempde wordt deze conferentie gehouden onder voorbereid. We bidden voor de mensen die periode, voor de kampen Bladel en Purnode.
tuin ontspanning en rust zullen vinden. We bidden de titel "United" dat 'Verenigd'  betekent. daarbij betrokken zijn. We bidden dat de jongelui hun positieve 
voor de ouderen, die het bezoek van kinderen Ongeveer 6000 christenen ontmoeten elkaar op ervaringen met zich meedragen en die
en kleinkinderen in deze periode moeten missen. deze conferentie om toegerust te worden en kunnen 'adresseren' bij de oudere gemeenteleden.

kracht te ontvangen om te getuigen van de Bidden en danken voor christelijke organisaties:
komst van Gods Koninkrijk. We bidden dat  de ~ Voor Tear Fund maandag 22 augustus

Kamp Purnode : 15 - 22 juli deelnemers veel inspiratie van de Heilige Geest ~ Voor stichting De Hoop De school gaat weer beginnen.
We vragen een zegen voor alle jongeren die ontvangen. ~ Voor Youth For Christ We vragen een zegen voor het bestuur,
met kamp Purnode meegaan. Ook de leiding ~ Voor de GZB personeel en kinderen voor het nieuwe
dragen we op in ons gebed. We bidden dat zij schooljaar; dat zij met vernieuwde kracht
een gezellige en opbouwende tijd met elkaar Er worden diverse kinder- en jongerenkampen aan het werk mogen gaan.
mogen beleven en dat zij de 22e weer veilig georganiseerd, onder andere door de HGJB. 13 - 19 augustus Chadash
huiswaarts mogen komen. Bid om Gods bescherming tijdens deze weken. Deze week zijn verschillende gemeenteleden met dinsdag 23 augustus

Bid, dat kinderen en jongeren door de verhalen, fiets én Bijbel vertrokken naar de Franse Alpen, We bidden voor de jongelui die de basisschool
studies, ontspanning en kameraadschap iets vlakbij de Alpe d"Huez, o.l.v. ds Holtslag mét een verlaten hebben en in een brugklas van hun

Pop-up camping Dabar :16 juli - 13 augustus van Gods liefde mogen proeven. goed uitgerust 'verzorgingsteam'! nieuwe school beginnen.
We vragen een zegen over dit nieuwe initiatief: We bidden hen een gezegende en sportieve tijd toe 
Een camping, zomaar opgezet in Oud-Alblas. en een behouden thuiskomst. woensdag 24 augustus
8 tot 10 gezinnen mogen daar vakantie vieren en er Bidden en danken voor christelijke organisaties: We bidden voor het Focusteam; dat zij aan het
wordt Dabarwerk gedaan door jongeren. ~ Voor het Leger des Heils begin van het tweede 'Focus-trajectjaar' de
Laten we hen én de gasten elke dag opdragen ~ Voor Woord en Daad In de laatste week van de schoolvakantie inspiratie van de Heilige Geest mogen ontvangen.
voor Gods troon. ~ Voor Friedenstimme  organiseert de speeltuinvereniging weer Zij vragen ook gebed dat er nieuwe mensen

~Voor de IZB een timmerdorp. in het Focusteam mee gaan doen.
We danken voor de vele vrijwilligers.

We bidden voor alle jongeren, die in deze tijd zelf  op We hopen dat de kinderen leuk samen kunnen donderdag 25 augustus
vakantie gaan. Bid, dat zij een vrolijke, ontspannen We bidden ook voor de stichting ~Naar House~. werken en veel plezier mogen beleven. Bid voor gezinnen die de financiële druk
tijd mogen hebben en dat ze elkaar zullen helpen en Zij zijn weer begonnen met het evangeliseren steeds groter zien worden. Mogen zij hun
stimuleren om te leven in het LICHT. bij house-party's. zorgen bij de Here Jezus leggen, want Hij laat

Enkele gemeenteleden uit Giessenburg en Aan het eind van deze vakantie beginnen veel jonge- hen niet los. We denken ook aan mensen in
Hardinxveld- Giessendam maken deel uit ren een nieuwe studie, die met zich mee kan brengen, de agrarische sector die aan zoveel

We bidden ook voor alle jongelui die zich in gaan van deze groep. dat zij het ouderlijk huis verlaten en op zichzelf gaan kanten onder druk staan.
zetten op campings in ons land via het Dabarwerk. wonen. Bid om een goede overgang naar een 
Of in het buitenland met World Servants of andere nieuwe periode in hun leven. vrijdag 26 augustus
christelijke organisaties. We bidden voor de voorbereidingen die getroffen  We bidden voor de burgemeester en de

worden i.v.m. het opstarten en openen van wethouders van Molenlanden. Wij vragen Gods
 'De Groene Wei'. We bidden voor onze a.s. dominee Menkveld hulp bij de beslissingen die zij moeten nemen.

Bidden en danken voor christelijke organisaties: en zijn vrouw. Zij hopen 20 augustus de pastorie
~ Voor Trans World Radio Ook gebedspunten aandragen? te betrekken. Wij vragen een zegen voor hen en   zaterdag 27 augustus
~ Voor Als Kanker je raakt deze dan graag voor maandag 15 aug. sturen naar voor het werk dat zij in ons midden mogen gaan We bidden bidden voor de gebedsgroepen op
~ Voor de MAF                      annemarieverspuij@live.nl doen. de basisschool en de middelbare scholen; dat
~ Voor de ZOA                          o.v.v.  gebedskalender zij tot zegen mogen zijn.


