
GEBEDSKALENDER zondag 13 maart  ~ 3e Lijdenszondag ~ zondag 20 maart ~ 4e Lijdenszondag ~ zondag 27 maart ~ 5e Lijdenszondag ~
Dank dat we weer met velen naar de kerkdiensten Bid dat Jeruzalem wordt klaargemaakt voor de Dank de Here voor allen, die een taak hebben

Hervormde gemeente mogen komen en elkaar mogen ontmoeten. wederkomst van de Vredevorst: bid voor de vrede in de zondagse eredienst. We bidden dat zij hun
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland Bid, dat de onderlinge verbondenheid groeit. van Jeruzalem. ( ps.122 : 6 ) werk met vreugde mogen doen tot zegen van ons

In de avonddienst  treedt 'One Man Audience' op en tot eer van God.
maandag 14 maart in de Gereformeerde kerk in Boven Hardinxveld.
Dank voor de inzet van gemeenteleden in het kinder- We bidden voor een goede dienst aldaar. maandag 28 maart
en jeugdwerk! Bid om goede ontmoetingen, openheid Uit de 'Israëlgebedskalender': Bid voor bescher-
enthousiasme en dat er nog meer kinderen en maandag 21 maart ming van Israël tegen nepnieuws dat zich snel
jongeren zich aansluiten en zich welkom weten Wat zou het geweldig zijn als het geweld tegen verspreidt. Leugens over Israël, bijvoorbeeld
en gezien voelen. christenen stopt. Bid voor de regeringsleiders dat zij over georganiseerde apartheid in Jeruzalem,

Christus mogen leren kennen. gaan overal rond en maken dat antisemitisme
dinsdag 15 maart Bid voor de vergadering van het 'Focusteam', groeit. Bid dat deze leugens gestopt worden.
Deze morgen, alsook donderdagmorgen, hoopt deze avond.

    de vrouwenbijbelstudie bijeen te komen. Wij dinsdag 29 maart
vragen een zegen voor deze bijeenkomsten. We dinsdag 22 maart We bidden voor degenen die gevraagd zijn
bidden ook voor de kerkenraad en in het bijzonder We bidden voor  'CBS de Hoeksteen'. We bidden als ouderling, kerkrentmeester, ouderling met
voor de kerkrentmeesters die vanavond bijeenkomen voor bescherming van de kinderen en voor het een bijzondere opdracht. We hopen dat de 
voor overleg. Wij bidden dat zij de financiën van onze bestuur en het personeel.  kerkenraad in voltalligheid haar werk kan doen.
gemeente met goed inzicht mogen beheren.

woensdag 23 maart woensdag 30 maart
woensdag 16 maart Laten we danken voor de goede doelen die we Deze morgen hoopt de mannenvereniging
Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. kunnen steunen in de kerk zoals bijvoorbeeld bijeen te komen. We vragen een zegen over 
We bidden dat velen hun verantwoordelijkheid nemen de flessen-actie 'Sam&en voor alle kinderen'. hun samenzijn en bijbelstudie.
om hun stem uit te brengen, zodat er een goed bestuur Ook vragen we een zegen voor het moderamen
gevormd kan worden, waarin waarden en normen donderdag 24 maart dat vanavond vergadert. We bidden dat zij de
hoog in het vaandel zullen staan. Vanavond mogen we elkaar ontmoeten bij leiding van de Heilige Geest mogen ervaren bij

de bijbelcursus 'Rondreis door de Bijbel'. Laten alle overwegingen en keuzes die zij moeten
donderdag 17 maart we bidden om Gods leiding. We vragen om een maken.
Laten we bidden voor het beroepingswerk. zegen voor Metta Wieringa. Zij zal deze avond 

weer leiden. donderdag 31 maart
vrijdag 18 maart  'Wycliff 'vraagt gebed voor het bijzondere werk in 

We vragen een zegen voor Credo, die vanavond vrijdag 25 maart Zuid- oost Azië. Hier worden video's gemaakt
elkaar weer opzoekt. We zijn dankbaar dat zij in Vanavond komt niet alleen 'Credo' samen maar ook in 2 gebarentalen. Zo kunnen ze 40.000 doven

                       onze gemeente een positieve inbreng hebben. We  'Solid Friends'. We bidden dat zij een gezellige, bereiken met het evangelie.
Bidden en danken bidden dat de leiding zich gesterkt mag weten door opbouwende avond mogen beleven.

ons meeleven. vrijdag 1 april
voor  en met elkaar. zaterdag 26 maart Laten we bidden voor mensen die nog steeds

zaterdag 19 maart We willen danken voor de beheerders van de Rank. te maken hebben met longcovid; dat zij
Ook 'Inside Out' kan weer vrijelijk bij elkaar komen. Dank voor hun inzet en bid voor kracht en energie de moed niet verliezen. We bidden om genezing
We bidden om een positieve, warme sfeer waarin om dit stukje werk in Gods wijngaard te mogen doen. voor hen.

13 maart t/m 30 april  2022 de jongeren open en in betrokkenheid met elkaar Wij danken ook voor álle vrijwilligers die een steentje
kunnen omgaan. bijdragen. zaterdag 2 april

We vragen om een zegen voor ds. Holtslag en
ds. Van Rooijen.

JEZUS,
HIJ KWAM
HIJ STIERF

HIJ 
OVERWON



  
zondag 3 april ~ 6e Lijdenszondag ~ zondag 10 april ~ Palmzondag ~ zondag 17 april  ~ Pasen ~ zondag 24 april
Een bijzondere dag voor onze gemeente! Laten we deze week stilstaan bij het lijden van onze We danken voor de kinderen in onze ge-
Vandaag is er weer een Focusdienst met als thema Here Jezus, waarmee Hij verzoening voor ons be-        DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN ! meente. We danken en bidden voor de Bijbel-

"Jezus raakt ons aan".  Ook sluiten we het winter- werkt heeft. crèche en de oppas.
werk af en wordt er 's avonds een Awake! bijeen-          Laten we Hem daarom loven en prijzen!
komst gehouden. We danken onze Hemelse Vader maandag 11 april maandag 25 april
dat Hij zo naar ons omziet. Uit de gebedskalender van 'Open Doors': Bid voor maandag 18 april  ~ 2e Paasdag  ~ Vandaag is de eerste dag van de meivakantie.

jonge christenen in China. Nu de druk op Chinese We danken voor de paaskaartenactie en bidden We bidden om ontspannen weken voor 
maandag 4 april christenen toeneemt, neemt ook vervolging toe. dat de paasgroeten voor de gevangenen tot zegen kinderen en hun ouders en het personeel.
Bid voor onze broeders en zusters die te maken Bid dat deze generatie stand mag houden. mogen zijn. 
hebben met psychische problemen en depressies; dinsdag 26 april 
dat zij hun zorgen bij de Here kunnen brengen en dinsdag 12 april dinsdag 19 april We bidden voor het jongerenwerk van
van hem troost mogen ontvangen. De vrouwenbijbelstudiegroep sluit vanochtend haar Vandaag willen we in ons gebed denken aan de  'Youth For Christ'. We danken voor het 

seizoen af met een studie tijdens een broodmaaltijd. achtste groepers! Komende drie dagen staan voor werk dat zij mogen doen, ook in Gorinchem!
dinsdag 5 april We danken voor de leiding, die alle ochtenden hen in het teken van de Cito-toets. Ook al is de
Bid u mee voor Libanon? Een gebroken land dat paraat stonden en bidden voor een gezellige en schoolkeuze al bekend, toch blijft het spannend woensdag 27 april
zoveel lijdt. Bid voor nieuwe energie, in het bijzonder zinvolle afsluiting. voor hen. We danken de Here, dat Hij onze koning weer  
voor christenen en kerken, om temidden van alle Het is de laatste clubavond van 'Immanuël' van dit Vanavond vergaderen de kerkrentmeesters. We een jaar gespaard heeft en bidden dat hij in het
moeite en pijn Gods naam te blijven verheerlijken seizoen. We bidden voor de leiding en de leden. bidden voor een goede vergadering. nieuwe levensjaar Gods leiding mag ervaren.
en Zijn evangelie uit te dragen in hun omgeving.

woensdag 13 april woensdag 20 april donderdag 28 april
woensdag 6 april De diakenen vergaderen vanavond. Wij danken De mannenvereniging komt vanmorgen bij elkaar. Bid, dat ons verlangen om de Blijde boodschap
We bidden voor een gezegende 'Open Focus- voor hun beschikbaarheid en bidden, dat zij met Ook de peuter-oudergroep ontmoet elkaar deze van hoop te delen met familie, buren, vrienden,
avond'. wijsheid de zorg, die nodig is, mogen verlenen. morgen. studiegenoten en collega's zal groeien. 
We vragen ook een zegen voor alle Focuskringen We bidden de beide groepen een goed samenzijn toe.
die in kleiner verband bij elkaar komen. donderdag 14 april vrijdag 29 april
De jeugdraad vergadert vanavond. We Dank God voor de 'Global Mercy', het nieuwe donderdag 21 april Bid voor alle kinderen, die in een gebroken 
bidden om de leiding van de Heilige Geest als zij ziekenhuisschip waar vele mensen geholpen kun- Bid voor de ouderen en zorgvragers, die door alle gezin moeten opgroeien. Bid, dat zij positieve
vanavond de gang van zaken in het jeugd- nen worden. knelpunten in de gezondheidszorg niet de hulp voorbeelden hebben in hun omgeving, waar
werk bespreken. krijgen, die ze nodig hebben. Bid ook voor alle zij veiligheid en geborgenheid ervaren. Bid ook

vrijdag 15 april ~Goede Vrijdag ~ mantelzorgers; dat zij kracht krijgen voor de extra voor alle kinderen, die in een pleeggezin op-
donderdag 7 april We bidden dat het overdenken van Jezus dood bij taken, die zij doen. groeien en altijd te maken hebben met een dub-
We vragen een zegen voor de kerkenraad en de viering van het Heilig Avondmaal onze vreugde bele loyaliteitt. Bid dat alle ouders kracht vinden
bidden hen Gods nabijheid toe. om Zijn opstanding mag verdiepen. vrijdag 22 april om hun (pleeg)kinderen met liefde te omringen.
Vanavond wordt de laatste avond gehouden van Naar aanleiding van de verjaardag van onze Koning,
 'Rondreis door de Bijbel'. We danken voor de zaterdag 16 april worden de koningsspelen gehouden voor en met zaterdag 30 april
lessen uit de Hebreeënbrief. We bidden voor de jongeren van 'Inside Out'; dat zij alle kinderen van Nederland. Het thema is: 'Voel je fit'. Uit de gebedskalender van 'Open Doors': Wilt

een mooie avond hebben. Laten we danken dat we samen feest kunnen vieren. u bidden voor alle medewerkers van 'Open
vrijdag 8 april We bidden ook voor jongeren die niet goed in hun Doors' die in landen werken waar vervolging is?
De Credojongeren gaan 'op weekend'. We bidden vel zitten. zaterdag 23 april Zij hebben de mooie, maar ook zware taak om
om een ontspannen en opbouwende tijd voor hen. Ook gebedspunten aandragen? TWR vraagt gebed voor hun werk op het eiland   broers en zussen te bezoeken en te bemoedigen.

deze dan graag voor maandag 18 april sturen naar Guam waar hun zendmast staat die radioprogram- Bid dat zij zelf telkens gevuld worden met 
zaterdag 9 april                      annemarieverspuij@live.nl ma's uitzendt die Noord-Korea bereiken met nieuwe moed en wijsheid om hun werk te
Bid voor hen die rouwen om hun dierbaren.                          o.v.v.  gebedskalender het evangelie. Bid om bescherming van de luisteraars. blijven doen.


