Gebedskalender Oktober 2018

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Jesaja 55; 6

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van november
Geef deze dan vóór 15 oktober door aan ;
Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;
e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com

Maandag 1 oktober. We bidden voor mensen met een verslaving en voor
hun kinderen. Dat ze gaan beseffen dat de leegte, die in ieder mens zit ,
alleen kan worden opgevuld door een relatie met de drie-enige God.
Dinsdag 2 oktober. We willen bidden voor al die jongeren, en ook
volwassenen, met een negatief zelfbeeld, omdat ze op een bepaald terrein
niet kunnen voldoen aan de eisen die de hedendaagse maatschappij stelt.
Woensdag 3 oktober. Vanavond mogen we weer samen komen in de
Jeruzalemkerk om te bidden, gezamenlijk als gemeente voor en met
elkaar.
Donderdag 4 oktober. Wilt u bidden voor de vele kinderen die misbruikt
worden in de seksindustrie? Het is vaak dichterbij dan we denken.
Vrijdag 5 oktober. Vanavond gaat de jeugdclub Brick weer aan de slag.
We bidden voor een goede gezegende avond voor zowel de leiding als de
jeugd die bij elkaar komt.
Zaterdag 6 oktober. Wat fijn dat er Kompas avond is in de kelder van de
kerk. Mogen de jongeren goede gesprekken met elkaar hebben, en mogen
er fijne vriendschappen ontstaan.
Zondag 7 oktober. In de middagdienst zal Ds. van Santen ons uitleg
geven over Jacobus 1: 5. We mogen bidden om wijsheid voor de dominee
en voor ons om te begrijpen wat “geloven en doen” voor ons betekend.
Maandag 8 oktober. Vanmiddag is er voor de ouderen uit onze gemeente
een bijeenkomst in de Jeruzalemkerk, We bidden om een gezegende
middag.
Dinsdag 9 oktober. De vrouwenverenigingen Lydia en Hadassa, en ook
de mannenvereniging Calvijn komen deze ochtend of avond bij elkaar, We
danken God dat deze mogelijkheid er is.
Woensdag 10 oktober. Wilt u bidden om een zegen voor het werk van de
VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind)
Donderdag 11 oktober. Veel mensen zijn psychisch ziek, waar ze zich
dan ook nog voor schamen. We bidden dat ze in alle duisternis mogen

(gaan) beseffen dat God erbij is. Daarnaast bidden we om verbetering en
genezing.
Vrijdag 12 oktober. Vanavond komen de kinderen van onze gemeente bij
elkaar voor de kinderclub “de Regenboog” We danken dat deze
mogelijkheid er is, en bidden voor een fijne en gezegende avond.
Zaterdag 13 oktober. We vragen u te bidden voor Liza en haar
medewerkers, die moeders en kinderen uit de volksbuurt ondersteunen in
onderwijs en opvoeding.
Zondag 14 oktober. We bidden God dat Hij ons meer en meer het besef
geeft dat we in een geestelijke oorlog betrokken zijn en of Hij ons wil
helpen ons te kleden met de “geestelijke wapenrusting” .
Maandag 15 oktober. We zijn dankbaar dat er een Diaconale commissie
is, mogen wij als gemeente steeds meer naar elkaar omzien.
Dinsdag 16 oktober. We bidden om een zegen voor de catechisanten en
voor degenen die hen hierin leiding geven.
Woensdag 17 oktober. Vanavond is er weer in de WRZV hallen het open
Eetcafe. Het eetcafe is voor sommige mensen een soort kerk.We bidden
voor het gebedsteam dat elke woensdag aanwezig is, om met en voor de
bezoekers te bidden.
Donderdag 18 oktober. We danken voor het werk dat Chris Lyndon mag
doen voor Wycliffe in Mozambique.We vragen de Heere een zegen over
het vertaalwerk en de Jesusfilm die in die taal mag worden uitgezonden.
Vrijdag 19 oktober. We bidden met en voor de familie van der Maas om
Gods zegen en liefde bij al hun ontmoetingen met Albanese mensen in de
buurt en op het werk en in de kerk.
Zaterdag 20 oktober. We danken voor de Daniels en Deborah’s, die voor
onze jongeren bidden.
Zondag 21 oktober. We bidden voor de kleinste kinderen bij de oppas,
Wat fijn dat ze ook aan het eind van de dienst de zegen mogen ontvangen.

Maandag 22 oktober. We bidden voor alleengaanden, mensen die
eenzaam zijn, die het moeilijk vinden om met anderen in contact te komen.
Dinsdag 23 oktober. We bidden en danken voor de ouderlingen en
diakenen, die samen zorg dragen voor onze gemeente.
Woensdag 24 oktober. We bidden of de Heere de doktoren met wijsheid
wil vervullen, en of Hij het verplegend personeel een hart vol liefde wil
geven.
Donderdag 25 oktober.  We vragen of God de regering van landen waar
oorlog heerst tot inkeer wil brengen, zodat er vrede mag komen.
Vrijdag 26 oktober. We vragen om een zegen voor het thuiszorgproject in
Kandilla, en ook voor al het werk wat door de Oost Europa commissie
gedaan mag worden.
Zaterdag 27 oktober. De Orkanen, die hun verwoestende werk hebben
gedaan in september, zijn uitgewoed, We vragen of God wil helpen bij de
opbouw en ook bij het verwerken van het verdriet wat hierdoor is ontstaan.
Zondag 28 oktober. We willen de Heere God danken voor wat Hij gaf in
de VakantieBijbelClub (VBC) Sunrise en de burendag.
Maandag 29 oktober. We bidden voor degenen die een geliefde moeten
missen, dat ze troost mogen vinden bij God de Vader.
Dinsdag 30 oktober. Het project “Heilige Huisjes” is gaande, we vragen
een zegen voor het team dat hiermee bezig is.
Woensdag 31 oktober. We bidden of de Heere Ds. en Mevrouw Mulderij
nabij wil zijn, en hen wil sterken en zegenen.
Op woensdag 7 november is er weer om 19.00 uur gebedsuur in de
Jeruzalemkerk,
Van harte welkom.

