GEBEDSKALENDER
Gebedskalender van 15 tot en met 28 mei 2021
Wij bidden en danken voor:

Zaterdag 15 mei:

We bidden voor jongeren, waarvoor alles wellicht zo anders is dan ze zich
hadden voorgesteld, maar erop vertrouwend dat God zal werken in hun
leven.

Zondag 16 mei:

Op dinsdag 11 mei is de online Alpha cursus gestart. Wij bidden dat God de
deelnemers zal zegenen met Zijn Heilige Geest en dat zij Jezus (beter) leren
kennen als hun Redder en Vriend.

Maandag 17 mei:

Vandaag 17 mei is H.M. Koningin Máxima jarig. We bidden voor haar en voor
diegenen die haar omringen, dichtbij en ver weg.

Dinsdag 18 mei:

Laten wij bidden voor de overlevenden, de families van de doden en voor het
herstel van de gewonden van de vreselijke ramp, die op 30 april 2021
plaatsvond op de berg Meron in Galilea, in het Noorden van Israël.

Woensdag 19 mei:

Laten we bidden voor de mensen die onze gemeente, in deze tijd zonder
vaste predikant, draaiende houden: dominee Ger Zijl, Fien Venema en Rita
van Herk. Dat zij energie mogen krijgen van onze God en Vader, van de
mensen die ze ontmoeten en van het werk wat ze mogen doen.

Donderdag 20 mei:

We bidden voor (ernstig) zieken en herstellenden, om zegen over
behandelingen en Zijn nabijheid in hun moeite.

Vrijdag 21 mei:

Danken wij U voor de prachtige natuur waar wij van mogen genieten, dank
voor Uw schepping.

Zaterdag 22 mei:

Volgende week zaterdag 29 mei wordt er een geweldige middag
georganiseerd voor de kinderen van de kidzclub en Rock Solid. Laten wij
bidden voor een goede voorbereiding en een gezegende (zonnige) middag.

Zondag 23 mei:

Voor de kerk van Nederland bidden wij naar het lied: Op hoop van Zegen

Kom Heilige Geest
Vernieuw Uw kerk opnieuw
Maak haar sterk als hoop voor Nederland

Kom met kracht, Heer
Schud ons wakker
Stort Uw vuur in
Onze harten
Maandag 24 mei:

We danken God voor Zijn trouw en beloftes waarop wij mogen bouwen.

Dinsdag 25 mei:

Bidden we voor de Beroepingscommissie dat hun werk gezegend wordt en er
spoedig een nieuwe predikant gevonden mag worden.

Woensdag 26 mei:

Activisten van de anti-Israël Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)beweging hebben in het weekend van 30 april tot 3 mei 2021 in de Duitse
stad Keulen gedenktekens (Stolpersteine) beklad, die geplaatst zijn voor
Joodse slachtoffers van de Holocaust (Sjoa). Laten wij bidden dat deze
activisten ophouden, zich op deze manier op Joden te wreken of de
herinnering aan hen weg te moffelen.

Donderdag 27 mei:

Danken we voor liefdevolle mantelzorgers. We bidden dat ook zij aan de
nodige ontspanning toekomen.

Vrijdag 28 mei:

In China wordt het christenen steeds moeilijker gemaakt om elkaar te
ontmoeten. Laten wij bidden voor de vervolgde kerken en vervolgde
christenen. Dat ze blijven vertrouwen en hopen op een betere toekomst.

Gebedspunten voor deze gebedsbrief kunt u mailen of doorbellen
naar:
emailadres:
mobiel:

gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl
Joop Bökkerink 06-23226407
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