
1. Albanië  
Wilt u bidden voor de kerk in Elbasan?  
Zij proberen mensen uit de Roma gemeen-
schap te bereiken met het Woord van God 
via Project Philip. Bid dat deze mensen  
Jezus zullen aanvaarden als de Zoon van 
God en Heer en Heiland van hun leven.  
 
2. Armenië  
Broeder Mkhitar bedient verschillende 
huiskerken in de regio Lory. In Jrashen, zijn 
eigen dorp, houdt hij zondagse diensten en 
doet hij het kinder-, jeugd- en tienerwerk in 
een bepaald huis. Helaas heeft de eigenaar 
dit huis verkocht zonder broeder Mkhitar 
te informeren. Nu is er geen locatie meer 
voor de bijeenkomsten. Bid alstublieft dat 
God nieuwe deuren zal openen om weer 
bijeenkomsten te kunnen houden. 
 
3. Burundi  
We zijn de Heere dankbaar dat vele mid-
delbare scholen opengaan voor Project 
Philip. We bidden dat nieuwe Philips  
gevonden en dit jaar nog opgeleid kunnen 
worden. Dankt en bidt u mee?  
 
4. Burundi 
Bid alstublieft voor het volledige herstel 
voor Freddy Kurunyunge, de coördinator in 
Gitega. Hij was onlangs betrokken bij een 
motorongeluk.  
 
6. Democratische Republiek Congo  
We zijn dankbaar voor kerkleden die  
bidden voor het werk van Bible League. 
Verschillende kerken die partner zijn van 
Bible League bidden voor het werk tijdens 
hun ochtenddiensten die ze houden op 
werkdagen van 6 tot 7 uur.  
 
7. Democratische Republiek Congo 
Dank God voor de veilige reis en de be-
scherming voor het team dat de Pygmeeën 
in het noorden van de provincie Katanga 
bezoekt. Ze willen gemeenten starten  
onder deze onbereikte groepen. Wilt u ook 
bidden dat velen bereikt zullen worden? 

8. Democratische Republiek Congo 
Wilt u bidden voor de gezondheid van 15 
Phillips die opgeleid worden, dat ze de  
cursus kunnen afronden? 
 
9. Democratische Republiek Congo 
Bid ook voor de gemeenten die geïnteres-
seerd zijn om partner te worden van Bible 
League. Bid dat zij zich bij het werk zullen 
aansluiten, zodat meer mensen bereikt 
kunnen worden met Gods Woord.   
 
10. Ghana  
Op 16 oktober vond een Gemeentestich-
ters-bijeenkomst plaats in Akatsi. Wilt u 
bidden dat de deelnemers aan de training 
zullen beginnen en deze succesvol zullen 
afronden?  
 
11. Sri Lanka  
Bid voor de voorbereiding van de  
Gemeentestichter trainingen die starten  
op 11 november in Hatton in de Tamil-taal 
en op 26 november in Karavanella in het 
district Kegalle in de Sinhalese taal. 
 
12. Ghana  
Op 18 en 19 oktober zijn ongeveer 100 
vrijwilligers getraind om projecten uit te 
voeren in gevangenissen. Bid dat God hen 
kracht geeft en dat Zijn visie gestalte krijgt 
in hen zodat ze het project goed uitvoeren.  
 
13. Ghana  
Bid voor de gezondheid van Bernard Agba-
nyo, de assistant-vertegenwoordiger van 
het Gemeentestichters programma. Hij lijdt 
momenteel aan ernstige malaria en wordt 
daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Bid 
dat Gods genezende hand hem aanraakt. 
 
14. Kenia  
We danken God voor de afronding van  
Project Philip in Oost-Kenia op 10 oktober 
en in West-Kenia op 11 oktober op de 
scholen die partner zijn. Onder de Philips 
zijn zowel leerlingen als docenten. 
 

15. Midden-Oosten  
Bid alstublieft mee voor onze eerste  
alfabetiserings docentenopleiding in het 
Engels. Dit is een mijlpaal omdat alle vorige 
alfabetiseringsdocententrainingen in het 
Arabisch waren om de Arabische taal te 
kunnen onderwijzen. De Engelse variant is 
een nieuwe tak voor Bible League in het 
Midden-Oosten. We bidden dat Gods  
Koninkrijk uitgebreid wordt in nieuwe  
gebieden en dat vele nieuwe gelovigen 
toegevoegd worden.  
 
16. Midden-Oosten 
Wilt u bidden voor de voorbereidingen op 
een Project Phillip training in Egypte? De 
training vindt plaats in een gebied dat bij 
vele gemeenten en bedieningen bekend 
staat als geestelijk moeilijk. Islamitische 
groepen zijn er zeer actief en de mensen 
zijn dieper geworteld en gehecht aan de 
islam ondanks dat er ook christenen  
wonen. We bidden dat Gods heerlijkheid 
verkondigd zal worden en dat er echt  
effectief en levensveranderend werk  
gedaan zal worden in dit lastige deel van 
Egypte.  
 
17. Midden-Oosten 
We danken God voor de bijeenkomst van 
partners in het Midden-Oosten. Het was 
bemoedigend om tijd door te brengen en 
samen de Heere te aanbidden. De partners 
zijn alfabetiseringsdocenten en mensen die 
Project Philip leiden. 
 
18. Mozambique   
We danken God voor de geslaagde promo-
tieseminar over het kinderwerk van Project 
Philip dat plaatsvond in Romão in  
Marracuene. Bid dat mensen enthousiast 
zijn geworden en het programma willen 
uitvoeren.  
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19. Zuid-Afrika  
We danken de Heere voor de interviews 
voor de Gemeentestichter training die ge-
voerd werden in oktober in Klerksdorp, 
Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein. We 
hebben nu 27 nieuwe studenten die met 
module 1 beginnen in november. Wilt u 
voor hen bidden?  
 
20. Zuid-Afrika  
Wilt u bidden voor de deelnemers van de 
Gemeentetichter training? Bid voor de  
gebieden waar ze gemeenten gaan planten 
en voor onze partners die ons ter plaatse 
helpen, dat zij kracht en wijsheid krijgen om 
het werk te doen.   
 
21. Zuid-Afrika  
Op 17 en 18 oktober vond een bijeenkomst 
plaats op het kantoor in Johannesburg waar 
we 28 Project Philip Trainers opgeleid  
werden die afkomstig zijn uit vier grote  
provincies (Noordwest, Vrijstaat, Gauteng 
en Limpopo). Bid alstublieft voor het team 
van Bible League Zuid-Afrika en voor de 
deelnemers. Dat de bijeenkomst veel 
vrucht zal dragen.   
 
22. Zambia  
We prijzen God voor de geslaagde Gemeen-
testichters training in oktober in Chibombo. 
De deelnemers hebben de visie om nieuwe 
gemeenten te planten in dat gebied en  
omstreken opgepakt en willen velen voor 
Christus winnen. Veel mensen in dit gebied 
doen aan voorouderverering en tovenarij. 
Ze geloven niet in God, daarom is dit  
programma zo hard nodig. 
 
23. Zimbabwe  
Dank de Heere dat de eerste Gemeente-
stichter training, waar 30 voorgangers van-
uit verschillende denominaties aanwezig 
waren, zeer geslaagd was. Ze hebben een 
veilige reis gehad van en naar de locatie. 
Bid dat de opgeleide voorgangers het ge-
leerde in de praktijk zullen brengen. 

24. India  
Bid voor de lopende Gemeentestichter  
training in Tamil Nadu in het zuiden van 
India. Moge God de docenten en de studen-
ten zegenen en kracht geven. Bid voor een 
veilige reis van de deelnemers en dat hun 
inspanningen veel vrucht zullen dragen.  
 
25. India 
Er worden Project Philip trainingen gepland 
in de districten Sitamarhi en Purnia in Bihar. 
Bihar staat bekend om het geweld tegen 
christenen. Armoede, werkloosheid en  
corruptie maken het tot een van de moei-
lijkste plaatsen voor zendingswerk. Bid dat 
God onze Project Philip programma’s en 
alfabetiseringscursussen zegent zodat velen 
bereikt worden. Vraag God dat Hij de  
docenten en studenten zegent.  
 
26. India 
Dank de Heere voor de nieuwe dochterge-
meente die onlangs gesticht is door de  
Gemeentestichter cursist, pastor Abhishek 
in Bidar in Karnataka in het zuiden van In-
dia. Bid voor de nieuwe gelovigen dat ze 
standvastig zijn in hun geloof in Jezus.  
Moge de Heere meer mensen toevoegen 
aan Zijn gemeente.  
 
27. India 
Onlangs zijn twee voorgangers uit Uttar 
Pradesh gearresteerd en naar het politie-
bureau meegenomen op beschuldiging  
van het bekeren van mensen. Bid voor de 
lijdende kerk in India. 
 
28. Bangladesh  
Dank de Heere voor nieuwe bekeerlingen: 
17 mensen uit het district Bandarban in 
Zuidoost-Bangladesh en uit Chittagong  
hebben Jezus Christus aanvaard. Ze worden 
volgende week gedoopt. Laten we bidden 
dat God hen kracht geeft en dat niets hen 
af kan brengen van hun toewijding aan 
Christus. 
 

29. Nepal  
Bid voor de lopende tweede module van de 
Gemeentestichter training in de districten 
Kailai en Sukhad in het uiterste westen van 
Nepal. 25 studenten nemen deel. Moge 
God hen zegenen en kracht geven bij het 
bestuderen van Zijn Woord.  
 
30. Nepal 
Bid voor de verlenging van de officiële regi-

stratie van Bible League Nepal want er zijn 

veel juridische hobbels die de procedure 

lang en slepend maken. Bid om Gods gunst 

wanneer we met regeringsambtenaren 

spreken over de verlenging; bid voor een 

vlot verlopende procedure. 
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