Gebedskalender 1-31 oktober
1. Albanië
In Ibe is een Project Filippusgroep gestart
met 20 jongeren. Wilt u bidden dat God
hen beschermt tegen druk van hun familie
zodat ze de Bijbelstudies blijven bijwonen?

Woord leren lezen en begrijpen en tot
geloof mogen komen.

7. Burundi
Deelnemers van Project Filippus in
Rugombo zijn zeer dankbaar voor de
2. Armenië
ontvangen materialen. Daarmee zijn ze
Onlangs hebben we contact gehad met
in staat Gods Woord te bestuderen en te
kerkleiders in de provincie Shirak. Er wordt groeien in discipelschap. Dankt u mee?
gekeken naar kandidaten voor de
Gemeentestichter Training in 2022.
8. Mexico
Wilt u de Heere om wijsheid vragen zodat Gabriel Cruz Ezer is een Filippus die
de juiste kandidaten zullen meedoen?
evangeliseert onder inwoners van een
revalidatiecentrum en mag wekelijks
3. Armenië
Bijbelstudies houden. Gabriel vraagt gebed
Onze coördinator, broeder Mamikon,
dat iedere deelnemer Christus persoonlijk
organiseert een jeugdsamenkomst in
zal leren kennen en dat de Heilige Geest
Hovtashen. Wilt u bidden voor de bijeen- wijsheid geeft om de Bijbelstudiegroep
komst en broeder Mamikon?
te leiden. Bidt u mee?
4. Struggle4Bibles
Vandaag vindt op een school in Veen de
start van de Struggle4Bibles plaats. Via dit
sponsorevenement zamelen kinderen geld
in voor kinderbijbels in Colombia. Morgen
vindt op een school in Hoogeveen de afsluiting van een Struggle plaats. Zij hebben
zich ingezet voor Zuid-Afrika. Bidt u mee
dat de activiteiten goed verlopen en er
veel kinderbijbels gesponsord worden?

9. Dominicaanse Republiek
We danken de Heere dat we alle geplande
cursussen hebben kunnen houden.
97 Filippussen hebben de training
afgerond. Het is zegen van God dat deze
trainingen konden doorgaan ondanks de
coronabeperkingen!

10. Ethiopië
Wilt u danken dat we 101 kinderen en
jongeren konden bereiken en zij Project
Filippus hebben afgerond? We danken
5. Gevangenen
God voor de leerlingen die nu het Woord
Moses is een Keniaanse gevangene die in van God lezen. De impact hiervan is zichtde gevangenis aansloot bij Project Filippus. baar onder de kinderen en jongeren.
Hij kwam tot geloof en zet zich nu zelf in
om anderen te bereiken met Gods Woord. 11. Ghana
Wilt u danken dat gevangenen op deze
Met grote droefheid laten we weten dat
manier bereikt mogen worden? En bidt dat Janet Agbobli, een zeer toegewijde vrijwilMoses zelf ook anderen mag bereiken.
liger, plotseling is overleden. Wilt u bidden voor haar familie? Wilt u ook bidden
6. Wereldwijd
om troost voor de medewerkers voor wie
Bible League richt zich wereldwijd onder
dit verlies ook als een grote klap komt?
anderen op gevangenen. Wilt u bidden
voor de Project Filippus groepen in gevangenissen? Bid dat gevangenen Gods

12. Kenia
We zijn dankbaar dat de Gemeentestichter
Training in Loita succesvol is afgerond.
Tijdens deze cursus kregen de deelnemers
de doelstelling mee om gemeenten te
beginnen in deze regio en de gemeenschap te bereiken met het Woord van
God. Dankt u mee? En wilt u bidden dat
velen bereikt mogen worden?
13. Midden-Oosten
Onze coördinatoren plannen een Project
Filippus training in een land dat we niet
kunnen noemen. Ze hebben alles geregeld
maar zijn in afwachting van hun visa. De
vorige keer moesten ze de cursus uitstellen omdat de visa vertraging opliepen.
Wilt u bidden dat ze die snel krijgen zodat
de cursus niet verzet hoeft te worden?
14. Midden-Oosten
Wilt u danken dat we het werk kunnen
uitbreiden naar een regio in Zuid-Soedan?
We hebben daar een nieuwe vrijwilliger
die het werk kan leiden. Wilt u bidden
voor hem nu hij ons gaat helpen met dit
werk? Moge de Heere hem wijsheid en
genade geven ter opbouw van de mensen
en de kerken in dat gebied.

15. Mozambique
Ondanks de coronabeperkingen helpt God
ons om de verlorenen te bereiken door
middel van Project Filippus voor gezinnen.
Steeds meer gezinnen nemen deel aan de
Bijbelstudies en ontvangen het Woord van
God. Dankt u mee?
16. Mozambique
Onze vrijwilligers, Fogete en Rodrigues
Maposse, organiseren de afronding voor
Project Filippus voor gezinnen in Matola.
Wilt u bidden voor de betrokken
gezinnen?
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Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
17. Tanzania
In Mara vindt een evangelisatiecampagne
plaats. Wilt u bidden dat de campagne
krachtig zal zijn en dat alle medewerkers
beschermd worden? Bid dat velen bereikt
morgen worden met het Evangelie.

Wilt u bidden voor wijsheid om de juiste
sollicitanten toe te laten tot dit programma?

28. India
Onze medewerkers in een deelstaat in het
noorden hebben op verschillende plekken
het werk van Project Filippus gepromoot
23. Bangladesh
en zijn cursussen gestart. Deze deelstaat
Een moslimbekeerling is onlangs afgestu- staat bekend om zijn wrede vervolging.
deerd als gemeentestichter. Hij is nu evan- Wilt u bidden om Gods bescherming en
18. Tanzania
gelist en werkt onder moslimgroepen. Hij leiding?
We danken God voor de Project Filippus
is een nieuwe gemeente begonnen en 13
training in Salawe. Er deden 40 mensen
mensen zijn tot geloof gekomen en willen 29. Haïti
mee uit 4 verschillende kerken. Salawe is gedoopt worden. Maar dit stuit op
Wilt u bidden voor de veiligheid van één
een landelijk gebied dat ruim 100 km van tegenstand vanuit hun familie en de
van onze medewerkers en voor de veiligShinyanga ligt en waar vooral arme boeren gemeenschap. Wilt u bidden voor deze
heid van de inwoners van Port-au-Prince?
wonen. Bidt u mee voor de deelnemers?
nieuwe gelovigen?
Ondanks dat ze graag wil, kan ze vaak niet
naar het werk komen vanwege bende19. Zambia
24. Indonesië
geweld en gevechten. Moge God haar,
In Sinazongwe doen onderwijzers en
Deze week vindt een training plaats voor onze medewerkers en alle mensen in dit
leerlingen van 22 scholen mee aan een
Project Filippus leiders en leiders van de
gebied beschermen.
Project Filippus training. Zij leren om
alfabetiseringscursus. Wilt u bidden voor
Bijbelstudies te leiden in kleine groepen.
de deelnemers?
30. Colombia
Wilt u bidden dat dit de levens van velen
Wilt u bidden voor de gezondheid van
zal beïnvloeden en veranderen?
25. Thailand
gemeentestichter Reinel Durango? Er zijn
Wilt u danken dat de alfabetiseringscursus bij hem vier tumoren ontdekt en hij wordt
20. Zimbabwe
op een kleine Bijbelschool onder de
momenteel geopereerd. Hij vraagt gebed
Onlangs zijn 3 nieuwe kerken gesticht in
Lahu-stam hervat is? De docenten en
zodat de operatie en het herstelproces
Rasa, Silalandela en Mtshazi. Ook is er een deelnemers doen weer actief mee met
goed verlopen en dat hij daarna mag doordoopdienst voor nieuwe gelovigen gehou- de cursus.
gaan om nieuwe gemeenten te stichten.
den in Rasa. We zijn iedere dag getuige
van de glorie van de Heere. Dankt u mee? 26. India
31. Wereldwijd
Momenteel neemt de vervolging in India Het is meer dan 500 jaar geleden dat
21. Struggle4Bibles
schrikbarend toe. Wilt u alstublieft bidden Maarten Luther op 31 oktober zijn 95
Vandaag vinden op een school in Veen
voor de christenen in het land? Wilt u ook stellingen op de deur van de Slotkapel
en in Eindhoven de afsluiting van de
bidden voor kansen en vrijmoedigheid om timmerde. Hij wilde dat in de kerk de
Struggle4Bibles plaats. Via dit sponsorhet Evangelie te delen?
boodschap van het Evangelie weer
evenement zamelen kinderen geld in voor
centraal zou staan, namelijk de vergeving
kinderbijbels in Colombia en de Filipijnen. 27. India
van zonden door het bloed van Jezus
Bidt u mee dat de activiteit goed verloopt Tijdens Project Filippus in het westen van Christus voor een ieder die gelooft. Laten
en veel kinderbijbels gesponsord worden? het land, kwamen dorpelingen binnen en we danken voor wat er ruim 500 jaar
verhinderden de bijeenkomst. De deelgeleden gebeurde, maar ook bidden dat
22. Filippijnen
nemers willen echter graag het Woord van dit Evangelie alle uithoeken van de wereld
Wilt u danken voor de toenemende inteGod leren kennen. Wilt u bidden dat de
zal bereiken!
resse in de Gemeentestichter Training?
Heere de mogelijkheid geeft om de studies
We merken grote bereidheid om gehoor te te hervatten en het volk van God toe te
geven aan de roep uitgezonden te worden rusten voor zendingswerk?
naar het zendingsveld.
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