
GEBEDSKALENDER zondag 28 augustus zondag 4 september zondag 11 september
Vandaag worden er uitnodigingen uitgedeeld voor Wij brengen dank aan onze God, Die aan onze Vandaag wordt de laatste vacature van de ker-

Hervormde gemeente de vrouwen bijbel studie. gemeente een nieuwe herder en leraar geeft. kenraad vervuld. Daar danken wij onze God voor.
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland We bidden om Gods' zegen voor dit seizoen. Wij dragen de vader van onze nieuwe predikant op Op deze dag bereiden we ons ook

in ons gebed, nu hij zijn zoon mag bevestigen in het voor op het Heilig Avondmaal.
maandag 29 augustus ambt. 
Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig Ook vragen we een zegen voor de intrededienst, maandag 12 september
geacht zult worden om al die dingen die gebeuren dat ds. Menkveld de nabijheid van Gods Geest We bidden voor 'Artsen zonder Grenzen' die 
zullen, te ontvluchten. Om te kunnen bestaan voor mag ervaren. zich inzet voor 'de dodelijkste vergeten tropi-
de Zoon des mensen. (Lukas 21 : 36)  's Avonds wordt er weer een Awake! bijeenkomst sche ziekte' (slangenbeten). Doordat mensen naar

gehouden. Ook daar is ons gebed voor. traditionele genezers gaan, sterven ze. Bid dat 
dinsdag 30 augustus steeds meer mensen de weg naar het
Vandaag bidden we voor mensen die bidden moei- maandag 5 september ziekenhuis vinden.
lijk vinden. We bidden voor hen dat er steeds meer Bid voor gezinnen die de financiële druk steeds groter

    verlangen mag komen naar contact met zien worden. Mogen zij hun zorgen bij de Here dinsdag 13 september
"God de Vader". Jezus leggen. Want Hij laat hen niet los. We denken Vanmorgen is de opening van de vrouwen bijbel

ook aan mensen in de agrarische sector die studie. Emma Kraayeveld komt iets vertellen
woensdag 31 augustus aan zoveel kanten onder druk staan. over de Joodse feesten. Dit naar aanleiding van
Geweld is er niet alleen in de oorlog, maar kan het nieuwe studieboekje "Zevenmaal feest" dat
ook zijn achter een voordeur bij u in de straat. dinsdag 6 september dit jaar behandeld gaat worden.
Laten we bidden dat daar waar de strijd heerst, We bidden voor onze kerkrentmeesters, dat zij hun We bidden voor een gezellige en gezegende
zij die misbruiken, inzien wat ze doen, welke werk onder Gods leiding mogen verrichten. morgen.
schade er wordt aangericht.
Laten we bidden dat het misbruik opgemerkt wordt woensdag 7 september woensdag 14 september
en de moed er is om de juiste stappen te nemen Deze morgen start de mannenvereniging weer. We  Uit de gebedskalender van Open Doors:
en te helpen. bidden voor een gezegend seizoen. Er zijn 276 microkredieten uitgedeeld  in 'rak.

Al veel zijn afbetaald. Dank de Here God dat  
donderdag 1 september donderdag 8 september door deze praktische ondersteuning christenen in
Wycliffe vraagt dank voor pastor Taki uit Congo We bidden vandaag voor de vergadering van de Irak voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen.
die  het evangelie van Lucas in de Dhongo taal kerkenraad. We danken dat er weer twee predikan-
heeft vertaald. Bid voor een zegen hierover. ten daarbij aanwezig zijn. We bidden de kerkenraad donderdag 15 september

de hulp en de leiding van de Heilige Geest toe. Bid voor de mensen die ernstig ziek zijn, dat zij
vrijdag 2 september de nabijheid van God mogen ervaren en zich ook
We willen een zegen vragen over het jeugdwerk. vrijdag 9 september gesteund mogen weten door ons medeleven.

                       Dat veel jeugd zich betrokken mag voelen. En we De Hoop heeft projecten die niet worden vergoed
Bidden en danken willen bidden dat er genoeg leiding mag zijn door de zorgverzekeraars, maar worden bekostigd vrijdag 16 september

voor de zondagsschool, clubs en cathechisatie. uit giften. Bidt u mee dat God voorziet in wat nodig is? We danken met TWR dat dankzij lokale presen-
voor  en met elkaar. tatoren luisteraars in Centraal Azië het christelijk

zaterdag 3 september zaterdag 10 september geloof niet aan een bepaalde cultuur of politiek is
Wij danken dat morgen de tweede predikants- Ons gebed vandaag is voor alle vrijwilligers in onze gebonden, maar voor iedereen is. Evangelie
plaats wordt vervuld door de bevestiging gemeente. Daarbij denken we aan: de kosters, alle overstijgt alles!

28 augustus t/m 15 oktober 2022 en intrede vanprop. J.A. Menkveld. muzikale medewerkers, de mensen die de oppas en
de bijbelcrèche verzorgen, de beheerders en de zaterdag 17 september
schoonmakers van de kerk en de Rank, degenen Bid dat we getuigen mogen zijn van de hoop die
die de bloemengroet verzorgen en de kerkautodienst. in ons is, in onze familie en naaste omgeving.

God schijnt
altijd genoeg
licht op je pad
om de 
volgende 
stap te kunnen
zetten.



zondag 18 september zondag 25 september ~ Opening Winterwerk ~ zondag 2 oktober ~Israëlzondag~ zondag 9 oktober 
Met dankbaarheid mogen we de Maaltijd van de Het jaarthema is 'Aan tafel! ' De Focusdienst, Op deze feestelijke zondag worden kinderen ge- De Focusdienst bepaalt ons bij 'Toerusting
Here samen delen. Door Zijn verlossingswerk zijn  'Als het er op aan komt', sluit hier bij aan. doopt. Gods verbond bevestigt Hij van kind tot kind…. in de gemeente voor buiten'. 
we verzekerd van een goede Toekomst. Laten we bidden voor een goede start van het Gods trouw is er ook voor Israël!  's Avonds is er een jeugddienst waarbij

winterwerk. One Man Audience heeft een optreden.  'One Man Audience' zal optreden.
maandag 19 september Laten we danken voor al Gods zegeningen. We bidden voor een gezegende zondag.
We vragen een zegen over alle voorbereidingen maandag 26 september We bidden om Gods leiding bij de 'Awake!' 
die worden getroffen voor het komende winterwerk. Gisteravond, bij zonsondergang, is het Joods Nieuw- bijeenkomst. maandag 10 oktober
We bidden dat er genoeg medewerkers zullen jaar begonnen (Rosj Hasjana). Het jaar 5783. De Joden vieren vandaag 'Soekot', het 
zijn. Het is een plechtig feest waarbij Joden proberen maandag 3 oktober loofhuttenfeest. Het is een herinnering aan Gods

hun fouten recht te zetten en ruzies bij te leggen. Deze week beginnen de cathechisaties, de clubs bescherming tijdens de omzwervingen
dinsdag 20 september Laten wij ook elke dag opnieuw ons bewust zijn van Rock Solid en Solid Friends. in de woestijn.Laten we danken voor de bescher-
Vandaag is het Prinsjesdag. Er is heel veel aan de onze zwakheden en die bij God brengen.  We bidden voor de jongeren die elkaar ontmoeten. ming van Gods volk en die van onszelf.
hand, daarom bidden wij om wijsheid en inzicht Bid dat ze elkaar zullen stimuleren om Jezus
voor onze regering, dat zij goede en rechtvaardige dinsdag 27 september te volgen. dinsdag 11 oktober
beslissingen zullen nemen voor ons land en zijn De club 'Immanuel', begint vandaag weer aan het Bid voor de lokale overheid, B&W, raads-
inwoners. nieuwe seizoen. We bidden alle deelnemers en dinsdag 4 oktober leden en christelijke politici om standvastig te

de leiding dat zij met enthousiasme samen zullen Dinsdag en donderdag komen de vrouwen van de zijn en onwankelbaar in de juiste beslissingen
woensdag 21 september zijn rondom te Bijbel. bijbelstudie weer bij elkaar. We bidden hen goede die genomen moeten worden. Dat deze mogen
Vanavond is er een consistorievergadering. Bid en leerzame samenkomsten toe. zijn volgens Gods plan.
dat deze avond zal meewerken om de broeders woensdag 28 september
te bemoedigen in het bezoekwerk dat zij doen. Vanmorgen vergadert de mannenvereniging en  woensdag 5 oktober woensdag 12 oktober

vanavond het moderamen. Gisteravond is voor de Joden 'Jom Kipoer' , de We bidden voor het Focusteam en voor
donderdag 22 september We vragen een zegen over beide bijeenkomsten. grote verzoendag, begonnen. Voor veel Joden de open-Focusavond.
GZB vraagt gebed voor Libanon. De bevolking de heiligste dag van het jaar. Laten we bidden dat
heeft het zwaar, het land is praktisch failliet. donderdag 29 september de Joden de Heiland, de Verzoener, leren kennen. donderdag 13 oktober
Bovendien zijn er 1,5 miloen Syrische vluchtelingen We danken voor het  kerkkoor 'Aqua Viva' OM vraagt gebed voor Mayke, hun medewerk-
die zij opvangen. We bidden voor de medewerkers en het kinderkoor 'Zingend op weg' en hopen dat donderdag 6 oktober ster in Ierland. Zij woont en werkt daar nu
van de GZB ter plaatse. Zij werken in het vluchtelin- zij dit seizoen regelmatig kunnen optreden. De kerkenraad komt vanavond bij elkaar. Mogen 8 jaar. In de komende herfstperiode wordt er
genkamp met kinderen of werken als arts in Voor vanavond vragen we om de leiding van de zij weer vol frisse inspiratie het nieuwe seizoen 6 weken lang een nationaal evangelisatie-
een arme wijk van Beiroet. Heilige Geest voor de Open Focus Avond. ingaan. Bid voor de kerkenraadsleden dat zij kracht project gehouden via radio en tv. Aan 6 grote

ervaren in het werk dat zij doen. levensvragen wordt aandacht gegeven. Via een
vrijdag 23 september vrijdag 30 september ~Jongerenstartweekend~ website worden de mensen geleid naar kerken
Laten we bidden voor stichting 'Exodus', voor het We bidden voor de leiding en de jongeren dat zij een vrijdag 7 oktober als de plek waar het antwoord te vinden is.
werk dat zij verrichten voor de gevangenen en opbouwend en gezellig weekend hebben met elkaar. Operatie Mobilisatie vraagt gebed. Weet u dat er
hun families. We vragen ook een zegen voor onze 3 miljard mensen zijn die voornamelijk wonen in vrijdag 14 oktober
gemeenteleden die hopen dit seizoen weer te zaterdag 1 oktober landen waar minder dan 1 % van de bevolking We denken in onze gebeden aan al die mensen
mogen beginnen met de Alphacurus en het  'Als kanker je raakt' organiseert een ontmoetings- Jezus kent. Bid u mee dat zij ook van Gods hoop die in oorlog leven en op de vlucht moeten en 
vader-voorleesproject. dag in Waddinxveen. Wilt u bidden voor de bezoe- voor de wereld horen? ook bidden we voor de hulpverleners. 

kers en de leiding?
zaterdag 24 september  ~Gemeentedag!~ Ook gebedspunten aandragen? zaterdag 8 oktober   zaterdag 15 oktober
We bidden voor goed weer, saamhorigheid én we deze dan graag voor maandag 3 okt. sturen naar Vandaag is de Open Doors dag 'Baken van Hoop'. We danken en bidden voor de HVD-dames die
danken voor de organisatoren. Ook gebed gevraagd                      annemarieverspuij@live.nl De Hoop organiseert een sponsorloop 'Run for Hope'. zich inzetten voor de ouderen; dat het voor een 
voor 'Naar House', die vannacht gaat evangeliseren.                          o.v.v.  gebedskalender We vragen Gods zegen voor beide gebeurtenissen. ieder tot zegen mag zijn.


