Gebedskalender December 2018

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar
Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.
Lukas 1 : 68

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van januari
geef deze dan voor 15 december door aan;
Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;
e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com

Zaterdag 1 december. De jeugd mag weer in de kelder samen komen
voor kompas, we bidden om een goede opkomst en een fijne avond.
Zondag 2 december. Vandaag is het de 1e adventszondag. We mogen
samenkomen in de kerk, we bidden om een gezegende dienst.
Maandag 3 december. Vanmiddag is er ouderenmiddag, We danken dat
deze middagen worden georganiseerd, en voor de dames die dit
verzorgen.
Dinsdag 4 december. De vrouwenvereniging Lydia en mannenvereniging
Calvijn, komen deze dag bij elkaar. We bidden voor een gezegend
samenzijn.
Woensdag 5 december. We bidden voor het eetcafe, dankzij veel
vrijwilligers is er voor mensen met weinig inkomen een goede en gezellige
maaltijd. Gods woord wordt ook gebracht, we vragen om een zegen
hiervoor.
Donderdag 6 december. We vragen een zegen voor het werk wat Chris
Lyndon mag doen onder de Koti bevolking, en dat de film “Jezus” als
evangelisatiemiddel mag dienen voor al de mensen die deze film zien.
Vrijdag 7 december. Vanavond komen de kinderen van “De Regenboog”
bij elkaar in de Jeruzalemkerk. We bidden om een gezegende avond.
Zaterdag 8 december. We bidden voor de familie van der Maas, We
bidden dat de Heere Aad en Dineke wil helpen bij al het werk wat ze doen,
en dat ook Chris en Jos zich in Albanië thuis mogen voelen.
Zondag 9 december. De 2e adventszondag. Wij mogen ons in deze
weken voorbereiden op het Kerstfeest, Het grote Wonder dat Jezus naar
ons toe kwam.
Maandag 10 december. We bidden voor het volk Israël, voor het leger en
de veiligheidsdiensten, dat zij een instrument van Gods beschermende
hand mogen zijn over Zijn volk.

Dinsdag 11 december. We danken God voor de Daniels en Deborah’s die
voor onze jongeren bidden. Mogen er ook onderlinge contacten zijn of nog
verbeteren.
Woensdag 12 december. Vandaag komt de vrouwenvereniging Hadassa
bij elkaar, en ook is er gebedsuur deze avond, we vragen een zegen
hiervoor.
Donderdag 13 december. We danken God voor Liza, voor het werk wat zij
in Egypte mag doen. We bidden voor de kinderen die problemen hebben
op de lokale school, voor contacten met jongeren en om wijsheid en kracht
voor de ouderen in Liza’s team.
vrijdag 14 december. In verschillende verzorgingshuizen, wordt er een
weeksluiting gehouden, We danken voor deze mogelijkheid en vragen een
zegen over deze avond.
Zaterdag 15 december. Vandaag wordt in Deva, het kerstfeest met de
ouderen van thuisproject Kandila gevierd, hierbij zijn ook een drietal
gemeenteleden aanwezig. We bidden om Gods zegen tijdens dit bezoek.
Zondag 16 december. 3e adventszondag. We bidden om een zegen voor
al de diensten, in Nederland en daarbuiten,die op deze dag gehouden
mogen worden tot eer van God.
Maandag 17 december. We vragen de Heere of hij onze ouderlingen en
diakenen wil zegenen bij al het werk wat ze in Zijn Koninkrijk mogen doen.
Dinsdag 18 december. We bidden voor al de mensen die getroffen zijn
door natuurrampen, Mogen ze weer moed krijgen om hun land en huizen
op te bouwen.
Woensdag 19 december. We bidden voor degenen die een geliefde korte
of langere tijd geleden hebben moeten missen.
Donderdag 20 december. We bidden om goede voorbereidingen voor het
kerstfeest.

Vrijdag 21 december. We danken voor het Inloophuis De Bres, waar
mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken, dagelijks
kunnen binnenlopen voor een gesprek, kopje koffie en een luisterend oor.
Zaterdag 22 december. We bidden voor een goede opkomst bij Kompas.
Zondag 23 december. De 4e adventszondag, We danken dat we in
vrijheid naar Gods Huis mogen gaan, en bidden om een gezegende dienst.
Maandag 24 december. We bidden voor mensen die in ziekenhuizen en
verzorgingshuizen verblijven, Dat ze toch ook gezegende kerstdagen
mogen hebben.
Dinsdag 25 december. In veel kerken wordt het Kerstfeest, de geboorte
van onze Heere Jezus gevierd. We bidden om Gods Zegen hierbij.
Woensdag 26 december. We bidden voor de mensen die zich tijdens
deze dagen extra eenzaam voelen. Dat we toch naar elkaar om mogen
zien..
Donderdag 27 december. We vragen een zegen voor ons koninklijk huis.
Vrijdag 28 december. Aad van der Maas mag vandaag zijn verjaardag
vieren. We bidden hem en zijn gezin, Gods Zegen toe voor zijn werk wat hij
in Albanië mag doen.
Zaterdag 29 december. We bidden om goede contacten voor de
gemeenteleden onderling.
Zondag 30 december. Het is vandaag de 4e adventszondag. We zijn
dankbaar dat we samen mogen komen in onze kerk, we bidden om een
gezegende dienst.
Maandag 31 december. Vanavond mogen we in de kerk gezamenlijk het
jaar 2018 afsluiten. We danken voor al de rijke zegeningen van dit jaar.
Op maandag 7 januari tot en met zaterdag 12 januari is er gebedsweek.

In de nieuwsbrief kunt u verdere informatie vinden.

