
GEBEDSKALENDER zondag 5 december  ~ 2e Advent ~ zondag 12 december  ~ 3e Advent ~ zondag  19 december  ~ 4e Advent ~
Advent= verwachting! Vandaag wordt alweer Laten we danken dat we digitaal de zondagse Op deze laatste adventszondag vragen we

Hervormde gemeente de 5e Focusdienst gehouden met als - heel passend- diensten kunnen meebeleven. Gods' zegen over de diensten die vandaag  
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland het thema: "Verwachting". We bidden om  We hopen en bidden dat de zondagsschool bijeen worden gehouden. Vanavond een speciale 

gezegende diensten. kan komen om te oefenen voor het Kerstfeest en dat dienst voor de jongeren: Awake!
onze jongeren de jeugddienst van vanavond 

maandag 6 december  'gewoon'  kunnen bezoeken. maandag 20 december
Wij zijn dankbaar voor al het club- en catechesewerk In Bangladesh wil ' 3xM ' een kerstfilm uitzenden
en bidden dat de leiding de jongeren steeds op een maandag 13 december op internet, sociale media en op de televisie.
aansprekende manier weet te benaderen. Vanavond hoopt het Focusteam te vegaderen. We Zo kunnen ze miljoenen mensen bereiken

vragen gebed voor dit team, de trajectgebeleiding en met het verhaal over de geboorte van Jezus.
dinsdag 7 december alle gemeenteleden die zich gaan inzetten om kringen Dat heel veel harten geraakt mogen worden
Vandaag en donderdagmorgen hoopt de vrouwen- met het Focusmateriaal te gaan leiden.Dat zij wijsheid, is ons gebed.
bijbelstudiegroep bijeen te komen. We vragen om fijngevoeligheid mogen hebben om ouderen en jonge-

    een zegen voor deze studiebijeenkomsten. ren dichter naar Jezus te laten groeien. dinsdag 21 december
Voor ' Immanuël ' is vanavond hun clubavond. We  Laten we bidden dat de kerstviering van club
bidden dat zij een leerzame en gezellige avond dinsdag 14 december  'Immanuël' door mag gaan en dat zij een mooi
mogen beleven. Uit de gebedsbrief van 'De Hoop": De december- Kerstfeest mogen vieren.

maand is voor veel van onze cliënten een moeilijke
woensdag 8 december periode. Veel van hen hebben geen contact meer woensdag 22 december
Vanmorgen komen de peuters en moeders bij elkaar, met familieleden. Ze missen hen extra deze maand. Deze week vieren de groepen op de 'Hoeksteen'
dat het een gezellige morgen mag worden. We vragen Bid u mee dat hun familierelaties mogen herstellen Kerstfeest. 
ook een zegen voor de vergadering van de jeugdraad. en dat zij Gods nabijheid en troost ervaren en We bidden dat het verhaal van de komst van

dat zij niet zullen terugvallen. Jezus betekenis mag krijgen in hun levens.
donderdag 9 december
We hopen dat vanavond de Open Focusavond ge- woensdag 15 december donderdag 23 december
houden mag/kan worden. Laten we bidden dat we als We bidden voor de mannenvereniging die deze Bid voor gemeenteleden met een blijvende han-
gemeente open staan voor Jezus en voor elkaar, om morgen bijeen hoopt te komen en 's avonds verga- dicap of chronische ziekte, dat zij elke dag 
elkaar te zien, te groeten en te vragen hoe het dert de diaconie. We bidden hen Gods zegen toe. opnieuw zich geborgen mogen weten bij God.
met de ander is.

donderdag 16 december vrijdag 24 december
vrijdag 10 december Vanavond vergaderen de kerkrentmeesters. We We bidden voor een gezegende Kerstnachtdienst,

 'Credo' en 'Solid Friends' hopen weer bijeen te bidden hen veel wijsheid toe voor al het werk dat zij dat de blijde boodschap mag klinken én dat wij
komen. Als alles door kan gaan bidden wij hen verrichten. die mogen doorgeven! Daarom bidden we ook

                       een goede, opbouwende avond toe. voor alle zendingsarbeiders en evangelisten, waar
Bidden en danken vrijdag 17 december ook ter wereld. Vaak staan zij op eenzame posten,

zaterdag 11 december We vragen om een zegen voor de 'Credo-avond' en dat zij zegen ontmoeten! We denken ook aan
voor  en met elkaar. Uit de gebedskalender van 'Open Doors': ook voor 'Inside Out' die morgenavond bijeen komt. Willem Jan de Wit, die vandaag jarig is.

Bid voor Noord-Koreaanse christenen
die bereid zijn hun leven te riskeren zaterdag 18 december zaterdag 25 december  ~ 1e Kerstdag ~
voor de Here Jezus. Bid voor ons dorp. Velen ontvangen een dezer           Dank!

5 december t/m 22 januari 2022 Bid om bescherming van christelijke materialen en dagen de 'Kerst4ing' . Laten we bidden dat dit blad In het licht van Gods Zoon
boeken die men thuis heeft verstopt. goed gelezen wordt en men aangeraakt wordt door    brengt Hij in kleinheid 

de blijde Boodschap.   Zijn Grootheid dichtbij!

Ik weet niet 
wat de

toekomst 
brengt,

wel Wie de
toekomst 

brengt.



  
zondag 26 december  ~ 2e Kerstdag ~ zondag 2 januari zondag 9 januari zondag 16 januari
Vandaag hopen we met de kinderen van de Laten we bidden voor het nieuwe jaar; dat we weer We vragen om een zegen voor de 'Focusdienst' Dank voor de vrijheid om Gods Woord te horen en
zondagsschool het Kerstfeest te kunnen vieren. allemaal 'gewoon' naar de kerk kunnen gaan. met als thema : 'Jezus nodigt ons uit'. van elkaar te leren. Dank voor de voorgangers, de

Bid dat deze viering in de kerk door kan/mag gaan. We vragen een zegen voor het beroepingswerk. muziekteams en de kosters.
We bidden voor een gezegende tweede Kerstdag. maandag 10 januari Een zegebede voor Awake! deze avond.

maandag 3 januari We danken en bidden voor alle vrijwilligers die Deze week begint de wereldwijde 'gebedsweek',
maandag 27 december Bid voor echtparen die het moeilijk vinden om de zich inzetten voor de kerk en de medemens. met als thema 'Licht in het duister '.
We danken voor de praktische samenwerking weg samen te blijven bewandelen. Bid dat zij
met de Gereformeerde kerk. We denken  aan het bereid zijn om herstel te zoeken voor hun huwelijk. dinsdag 11 januari maandag 17 januari
 'appels en peren plukken' en de 'oud ijzergroep'. Bid voor de kinderen, die in deze situatie Uit de GZB-kalender: We vragen uw gebed voor We vragen een zegen voor de vergadering

terecht kunnen komen. alle zendingscommissies en thuisfrontcommissies van het 'Focusteam'.
dinsdag 28 december die zich in de gemeenten inzetten voor het zendings-
Bid voor de mensen die zich deze dagen alleen dinsdag 4 januari werk. Bid om creativiteit, enthousiasme en door- dinsdag 18 januari
voelen; dat zij Gods nabijheid mogen ervaren.  'Open Doors' vraagt  gebed voor de 'Huiskerk- zettingsvermogen. Het werk van de GZB kan niet We hopen dat vandaag en donderdag de vrou-

beweging' in India. Ze zijn geïsoleerd en worden zonder betrokken achterban. wenbijbelstudie bijeen mag komen. We bidden
woensdag 29 december gemakkelijk aangevallen. hen een goede studie toe. 
We vragen om gebed voor het moderamen, woensdag 12 januari We hopen dat de bijeenkomst van 'de Week van 
om wijsheid en de hulp van de Heilige Geest. woensdag 5 januari We bidden voor alle kinderen, die in een pleeggezin Gebed' ook kan doorgaan. We bidden samen met 

 'Als kanker je raakt', organiseert vandaag een opgroeien. We danken dat er een veilige plek voor christenen vanuit de hele wereld voor eenheid 
donderdag 30 december online-bijeenkomst voor hen van wie een geliefde hen is. en staan stil bij de ster van Bethlehem.
Uit de gebedskalender van 'Youth for Christ': In Go- is overleden. Laten we bidden om de nabijheid We bidden ook voor het gezin van herkomst.
rinchem droomden onze jongerenwerkers er van en de troost van onze Hemelse Vader. woensdag 19 januari
om tienermeiden te bereiken daar waar zij vaak De mannenvereniging hoopt vanmorgen samen donderdag 13 januari De diakenen vergaderen vanavond. Wij danken
zijn: online. Ze gaan daarom een online platform te komen. Dat zij een goede studie met elkaar Vandaag bidden we voor jongeren uit Myanmar. voor hun beschikbaarheid en bidden dat zij met
voor tienermeiden van 10 t/m 16 jaar bouwen. mogen hebben is ons gebed. De militairen in dit land staan wantrouwend en mee- wijsheid, de zorg, die nodig is, mogen verlenen.
Het is een combinatie van ontmoeting, talentont- dogenloos tegenover de jeugd. Bid dat de jonge We bidden ook voor de consistorievergadering. 
wikkeling, voorlichting en buddyproject. Bid u mee, donderdag 6 januari Myanmarezen mentors en leiders ontmoeten
dat de voorbereiding en start voor dit platform Vandaag komt de kerkenraad weer bijeen. We die hen leiden en inspireren in deze onrustige, donderdag 20 januari
voorspoedig zullen verlopen? En ook dat het plat- vragen gebed voor hen als zij nadenken over de onzekere tijden. De kerkrentmeesters komen vanavond
form veel meiden mag bereiken en een positieve visie nota. bij elkaar. Bid voor leiding en dat zij de financiën
impact zal hebben. vrijdag 14 januari van onze gemeente met goed inzicht 

vrijdag 7 januari We bidden op deze vrijdag voor 'Rock Solid' en mogen beheren.
vrijdag 31 december  ~ Oudjaarsdag ~ Vrijdagavond: Credoavond! We bidden om een  'Solid Friends'. 
Bid voor een rustige oudejaarsavond. fijne bijeenkomst voor de deelnemers. Bid voor een veilige en open sfeer, vrijdag 21 januari
Dank God voor al het werk wat er afgelopen waarin de jongelui vrijmoedig met elkaar Bid voor het team van 'Artsen zonder grenzen',
jaar gedaan mocht worden in Zijn Naam, zaterdag 8 januari kunnen praten. dat werkt in een ziekenhuis in Afghanistan. Als
hier en wereldwijd. Laten we danken én bidden het mogelijk is willen zij daar toch blijven om de 

voor het 'Leger des Heils' , voor al het werk dat zij zaterdag 15 januari vele zieken en gewonden te helpen.
zaterdag 1 januari  ~ Nieuwjaarsdag ~ verrichten. Bid voor gemeenteleden die in zorginstellingen
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde buiten Giessenburg wonen. Bid voor begeleiders zaterdag 22 januari
en tot in eeuwigheid. Ook gebedspunten aandragen? en vrijwilligers, die zich inzetten om het leven van   We bidden voor onze jongeren, dat zij elkaar
Hebr. 13:8  deze dan graag t/m maandag 10 jan. sturen naar deze mensen aangenaam te maken door voor mogen 'vasthouden'. We danken voor 'Credo',

                     annemarieverspuij@live.nl hen te zorgen en ontspanning mogelijk te maken.  'Solid Friends' en 'Inside Out' en de Soos.
                         o.v.v.  gebedskalender


