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1. Albanië
Bid voor een lokale kerk in Prizren, een
stad in Kosovo. Deze kerk is onlangs een
Bijbelstudiegroep. Laten we bidden dat ze
tijdens het bestuderen van het Woord van
God Jezus ontdekken als Heere.
2. Albanië
Bid om kracht voor kerk in Gjirokaster, een
stad in het zuiden van Albanië. Een echtpaar dat opgeleid is als Philip is drie Bijbelstudiegroepen begonnen in drie verschillende dorpen. Wilt u bidden voor de deelnemers aan deze studies en dat geestelijke
barrières doorbroken worden?
3. Armenië
De Baptistenkerk in Sevan heeft een grote
evangelisatiecampagne voor kinderen georganiseerd. Meer dan 100 kinderen die
nooit over God en Zijn Woord gehoord
hebben zijn uitgenodigd. Bid alstublieft
voor de campagne, voor de begeleiders en
voor de deelnemers.
4. Burundi
Freddy Kurunyunge, een vrijwilliger in Gitega, is dankbaar dat het gelukt is om Project
Philip te houden op 4 verschillende hogescholen. Freddy is dankbaar dat de studenten het programma hebben afgerond en
een diploma gehaald. Studenten zien nu
het belang in van Bijbelstudie, iets wat ze
niet gewend waren vanwege het ontbreken
van goed studiemateriaal. Een groot deel
van de gediplomeerden is zelf begonnen
met studiegroepen in hun kerk en hun
gemeenschap. Bid alstublieft dat daarmee
ook anderen bereikt worden met Gods
Woord.
5. Ethiopië
We danken God voor Zijn genade, barmhartigheid en trouw die we het hele jaar
ontvangen hebben bij het werk met Project
Philip, de training, de diploma-uitreikingen,
de bezoeken aan de regio’s en alle reizen.
Dankt u mee?

6. Ethiopië
Dank God dat we de mogelijkheid hadden
514 jongeren te bereiken met een studie
tijdens de schoolvakanties. De jongeren
hebben toegezegd het Woord van God te
bestuderen en het de hoogste prioriteit in
hun leven te geven. Wilt u voor hen bidden?

12. Midden-Oosten
Er wordt Project Philip training gegeven
aan vluchtelingen. Sommigen hebben geen
christelijke achtergrond maar door Gods
genade hebben ze zich bekeerd en nu willen ze ook actief zijn in Gods Koninkrijk! Bid
alstublieft dat de training krachtige invloed
zal hebben.

7. Ghana
De voorbereidingen voor de installatie van
het nieuwe landelijk bestuur van Bible League Ghana zijn nog gaande. De installatie is
uitgesteld tot augustus. Blijf alstublieft bidden dat de nieuwe bestuursleden kracht
zullen ontvangen.

13. Midden-Oosten
Bid alstublieft voor een land in NoordAfrika waar Bible League het ondergrondse
werk ondersteunt. De grip van de regering
op de invoer van boeken en christelijke
materialen is verstevigd. Bid dat we Bijbels
het land in kunnen brengen nu de voorraden op raken. Bid ook om verbetering van
de omstandigheden van de broeders en
zusters in dit land.

8. Kenia
Wilt u met ons danken voor de diploma’s
die een groep van ongeveer 500 gevangenen en personeel in de mannen– en vrouwengevangenis in de Embu en in de
Muranga gevangenis hebben behaald?
9. Kenia
Bid voor de vele kinderen en jongeren die
Project Philip afronden in Kitale, dat God
hen blijft gebruiken. Mogen ze door het
Woord van God een licht zijn dat schijnt
voor anderen.
10. Madagaskar
Hoby, de coördinator in Madagaskar,
brengt bezoeken aan kerken die Project
Philip uitvoeren in Morondava. Hij zal het
programma ook presenteren aan nieuwe
kerken. Bid alstublieft voor een veilige reis
en vruchtbare contacten. Bid ook voor een
regionale coördinator die wordt aangesteld
in Morondava, dat ver van de hoofdstad
Antananarivo ligt.
11. Mozambique
Pastor Bento heeft Project Philip geïntroduceerd in Liupo, een gemeenschap onder de
Maconde stam. Deze stam bestaat grotendeels uit moslims. Bid alstublieft dat het
programma goed uitwerkt.

14. Zuid-Afrika
De kinderen in Zuid-Afrika zijn terug van
vakantie en Bible League heeft 15 Project
Philip diploma-uitreikingen gehouden in de
maand juli. Bid voor deze kinderen, dat het
geplante zaad veel vrucht draagt. We danken God voor deze kinderen.
15. Zuid-Afrika
Bible League houdt Project Philip training
in Mahikeng in Rondebult. Bid alstublieft
om kracht, gezondheid en veilig reizen. We
danken God voor de groei in dit werk.
16. Zuid-Afrika
De coördinator van het gevangeniswerk
heeft een ontmoeting gehad bij de reclassering in Krugersdorp. Bid alstublieft voor
meer open deuren voor Project Philip in de
Zuid-Afrikaanse gevangenissen.

Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand.
(Jak.5: 16)
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17. Tanzania
Wilt u danken voor het begin van het werk
in Tanzania? Bid alstublieft voor degenen
die aanwezig waren bij de promotiebijeenkomst van Project Philip in de stad
Shinyanga. Bid om Gods bescherming op de
vele reizen de komende weken waarop we
Project Philip in Tanzania onder de
aandacht brengen.
18. Zambia
We danken God voor de gelegenheid Project Philip te introduceren bij de regering.
We danken God voor de goede bijeenkomst. Bid dat deze opening eraan bijdraagt dat het Ministerie van Religieuze
Zaken in Zambia met ons gaat samenwerken om in alle provincies van Zambia onze
programma’s te houden.

22. India
Diverse voorgangers en werkers hebben te
maken met tegenstand en vervolging omwille van het Evangelie. Bid alstublieft dat
God hen kracht en vrijmoedigheid geeft in
deze zware tijd.
23. India
Sanjeev, een Gemeentestichter student uit
Andhra Pradesh werkt onder de Koya stam.
Hij gebruikt Project Philip bij deze gemeenschap en velen staan open voor het Evangelie. De plaatselijke leiders zien dit als bedreiging voor hun gemeenschap en hebben
hem gewaarschuwd zijn werk te staken.

28. Bangladesh
Er is veel tegenstand van anti-christelijke
organisaties waardoor de Gemeentestichters Training die gepland stond in Bijoya
Tea Garden geannuleerd is. Bid om Gods
bescherming en wijsheid dat deze training
spoedig doorgang kan vinden.
29. Filippijnen
Dank de Heere dat 140 nieuwe gemeenten
zijn gesticht in de provincie Davao del Norte
en in Compostela Valley. Moge God de gemeenteleden zegenen en dat ze sterk zullen
worden in het Woord.

30. Indonesië
Dank de Heere voor de geslaagde lancering
van Project Philip en het alfabetiseringsprogramma in Papoea. Papoea is nog steeds
een onderontwikkeld land. De belangrijkste
19. Zambia
zorgpunten zijn armoede en onderwijs, om
Bid voor Bijbels en andere materialen die
niet te vergeten de islamiseringsbeweging
vervoerd worden naar Zambia. Deze mate- 25. Sri Lanka
die christenen wil bekeren. Ook zijn de kosrialen zijn momenteel in de haven van Beira Bid voor de komende module van de Geten voor het project hier drie maal zo hoog.
in Mozambique. Bid God dat de ze veilig in meentestichters Training in september. We Laten we bidden dat God voorziet. Hierdoor
Zambia aankomen zodat velen bereikt en
zijn bezig om de studiematerialen te verta- zijn we in staat om samen te werken met
aangeraakt kunnen worden via Project
len naar het Sinhalees. Bid dat de vertaling de belangrijkste kerkstromingen, waardoor
Philip en de alfabetiseringscursus.
nauwkeurig gebeurt en op tijd klaar zal zijn. we 600 plaatselijke kerken en 160.000 kerkleden kunnen bereiken. De meeste van de20. Zambia
26. Sri Lanka
ze kerken liggen in afgelegen gebieden.
Blijf bidden om genezing van onze senior
Bid voor de studenten die afstuderen van
Philip pastor Borniface Mwila zodat hij
de Gemeentestichters Training. Veel van
31. Thailand
velen kan blijven bereiken met het Woord hen leven in moeilijke omstandigheden. Bid Bid voor de tweede module van de Project
van God.
dat God hen bekrachtigt om anderen disci- Philip training bij de Seung Sang kerk in
pel van Christus te maken en gemeenten en Chiang Mai in de provincie Nakhonratchasi21. Zimbabwe
kleine Bijbelstudiegroepen te stichten.
ma, dat ongeveer 750 km van ons kantoor
We danken de Heere voor de 310 zondagverwijderd is.
schoolkinderen en de 537 jongeren in Che- 27. Nepal
ninga die Project Philip hebben afgerond.
Bid voor de Gemeentestichters Training in
Het hoofd van de school in Cheninga nodig- het westen van Nepal. Er doen 23 studende gasten uit van scholen uit de omgeving
ten uit verschillende districten mee aan
en deze gasten hebben gevraagd om ook in deze training. Eén van de studenten moest
hun school Project Philip te houden. De
3 dagen reizen om de locatie te bereiken
Philips in Cheninga zijn nu begonnen om
waarvan kilometers te voet.
hun collega’s op deze zusterscholen in dit
gebied op te leiden. Dankt u mee?
24. India
Een Gemeentestichter student, pastor Anjineyalu uit Andhra Pradesh, is overleden. Hij
laat zijn vrouw, zoon en dochter achter. Bid
om vrede en troost in deze moeilijke tijd.
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