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1. Albanië
Wilt u bidden voor gelovigen in Kavaja? Onlangs is een aantal meisjes dat
tot geloof is gekomen mishandeld
door hun ouders. Bid dat God hen zal
troosten en bemoedigen. Bid ook dat
hun ouders de Waarheid leren verstaan en hun dochters toestaan om
aan kerkactiviteiten deel te nemen.

dollar per dag en het zich niet kunnen 10. China
veroorloven om een Bijbel te kopen.
Bid voor het werk in China, met name
het kinderwerk waarop nieuwe beper6. India
kingen vanuit de overheid gelden. Er
Dank de Heere dat in de staat Tamil
zijn nog 12 klassen gaande met ongeNadu (Zuid-India) veel nieuwe gelovi- veer 200 kinderen onder de 18 jaar in
gen naar de kerk zijn gekomen na de China. We vragen Gods bescherming
Project Philip cursus. Er worden plan- voor deze klassen.
nen gemaakt om een kerk te bouwen
om de aanwas te kunnen opvangen.
11. Kenia
2. Armenië
Maar de regering houdt de vergunning Dank God dat 1.038 studenten van de
Bid alstublieft voor broeder Mamikon tegen. Bid dat God ingrijpt zodat er
Ndururuno basisschool afgestudeerd
en zijn vrouw. Ze hebben gezondeen kerk gebouwd kan worden.
zijn en hun Bijbel en certificaat hebheidsproblemen, met name aan hun
ben gekregen.
rug. Bid alstublieft dat God hen
7. Sri Lanka
beschemt en geneest en hen gelegen- Wilt u bidden voor de plannen voor de 12. Mozambique
heid geeft om het Evangelie te delen. Gemeentestichter training voor 2019? We danken God voor de geslaagde
We bidden om geschikte kandidaten Project Philip training die vorige week
3. Midden-Oosten
die door God zijn geroepen om Zijn
in Xai-Xai plaatsvond en ook voor de
Bid alstublieft mee voor de oorlog in
koninkrijk verder te bouwen door
Project Philip afstudeerceremonie van
Jemen. Duizenden zijn op de vlucht
middel van het planten van kerken.
150 mensen in Manhica.
geslagen, hebben geen onderdak
meer en hebben honger en dorst. Dit 8. Bangladesh
13. Zuid-Afrika
is niet het enige lijden; in geestelijk
We hebben onlangs de GemeenteBid voor Thomas, de nieuwe landelijke
opzicht is er ook veel lijden. Bid om
stichter training in twee staten afgedirecteur, dat God hem leiding en
wijsheid en leiding voor de gelovigen rond. Bid dat de studenten die de trai- wijsheid geeft en hem gebruikt om
daar en dat de oorlog ophoudt.
ning hebben gevolgd nu gemeenten
Zijn doel te vervullen.
gaan stichten. Laten we bidden om
4. Mozambique
Gods bescherming op hun leven, ze
14. Ethiopië
Dank God dat de gemeenteraadsver- reizen soms naar moeilijk bereikbare Dank God voor evangelisatie onder
kiezingen van afgelopen woensdag in gebieden.
verschillende groepen waaronder de
Mozambique zonder onrust zijn verloOromo, Wolayita, Gamo, Amhara,
pen. Bid dat de verliezers van de ver- 9. Maleisië
Kambata en Hadiya. In totaal zijn 50
kiezingen geen nieuw conflict in het
Bid voor de alfabetiseringscursus op
tot 300 mensen bereikt in die
land beginnen.
het eiland Bangi in Sabah. Er starten
gebieden, waaronder kerkleden en
ongeveer 10 cursussen met 128
studenten van universiteiten en hoge5. Zambia
studenten over het hele eiland. Bid
scholen.
Dankt u mee voor de Project Philip
dat ze door zullen gaan en dat het
trainingen die onlangs zijn afgerond? werk op dit afgelegen eiland zal groeiEen krachtig gebed van een
Het gebied waar de training plaatsen. We bidden dat God zal werken in
rechtvaardige brengt veel tot stand.
vond kent veel armoede omdat men- het leven van deze mensen.
(Jak.5: 16)
sen moeten rondkomen van één
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15. Burundi
Wilt u bidden voor Project Philip in
Gitega (Centraal-Burundi) en in
Rumonge in het zuiden?
16. China
Bid voor de pas getrainde docenten in
Huizhou, Kunming en Shenzhen. Bid
dat God hen zegent en leidt en dat er
spoedig meer klassen kunnen starten.
17. Maleisië
Bid voor de docenten en studenten op
diverse scholen. Bid voor de studenten die erg open staan voor het
Woord van God. Bid dat ze Jezus
ontmoeten als ze onderwijs krijgen uit
de Bijbel.
18. Bangladesh
We zijn de eerste groep Gemeentestichter training in Chittagong gestart
met 34 deelnemers. Bid voor de docenten en studenten die een passie
hebben om verlorenen te bereiken.
19. Sri Lanka
De Sinhalezen vormen met 75% de
grootste bevolkingsgroep in het land.
We werken hard om Project Philip
materiaal in het Sinhalees af te krijgen. We zoeken trainers die vloeiend
Sinhalees spreken en toegewijd christen zijn. Bid dat God de juiste personen zal sturen en dat we het werk onder de Sinhalezen voort kunnen
zetten.

Haar moeder is onlangs overleden
door een auto-ongeluk. Bid dat God
haar troost en haar en haar familie
draagt in deze moeilijke tijd.

den toen een nieuwe minister, die ook
opperpriester is van de hindoetempel,
aan de macht kwam.

26. Armenië
21. Vietnam
We zijn bezig om een nieuwe
Bid voor Project Philip die gepland
Gemeentestichter training te organistaat in Phong Tho. Bid voor een veili- seren. We hebben wijsheid nodig om
ge reis van alle deelnemers. Bid dat de de juiste personen te kiezen. Bid alstuleiders van Phong Tho actief deelneblieft voor nieuwe kandidaten, en ook
men aan de cursus.
dat ons team alle voorbereidingen
goed kan doen.
22. Kenia
Bid voor de gemeentestichters die
27. India
afgestudeerd zijn in Magadi en bezig Bid voor de nieuwe Project Philip
zijn om kerken te beginnen en hun
groep in Chhattisgarh die besloten
gemeenschap te bereiken met het
heeft zich te laten dopen. Dank de
Evangelie. Bid dat ze vrijmoedig zijn
Heere voor Gods werk in hun leven,
om Gods Woord te verkondigen.
dat ze Jezus hebben leren kennen.
23. Bangladesh
We hebben een tekort aan bekwame
alfabetiseringsdocenten. Bid dat God
de juiste mensen stuurt die niet alleen
de taal goed kennen maar ook toegewijd christen zijn en anderen willen
bereiken.
24. Burundi
Bid voor de plannen om naar nieuwe
gebieden te gaan in het middenoosten van het land. Hier bestaat sterke invloed van traditioneel bijgeloof
en hekserij. Bid alstublieft dat God
harten opent.

25. India
Voorgangers ervaren veel tegenstand
in Jaunpur en Varanasi, in de staat
20. China
Uttar Pradesh. Dit is één van de staten
Bid voor onze Bible League docent die die bekend staat om het geweld tegen
de migrantencursus in Beijing geeft.
christenen. De situatie is erger gewor-

28. Maleisië
Bid dat er een landelijke directeur
gevonden wordt die het werk in
Maleisië kan helpen uitbreiden.
29. Bangladesh
In Sylhet begint de alfabetiseringscursus met 10 groepen op verschillende
locaties. Bid voor de cursus en de reis
van alle deelnemers.
30. India
Wilt u bidden voor genezing van Sirivalli, de dochter van één van de
pastors in Andhra? Zij is door een
slang gebeten. Bid om spoedig
herstel.
Houd sterk aan in het
gebed, en wees daarin waakzaam
met dankzegging. (Kol.4: 2)
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