Gebedskalender 1-30 september
1. Albanië
Wilt u bidden voor een gemeente in
Rrogozhina, die twee nieuwe Project
Filippus-groepen is begonnen, één voor
tienermeisjes en één voor vrouwen?
Rrogozhina is een sterk islamitische stad
en we bidden dat de deelnemers geen
druk van hun ouders of echtgenoten
ondervinden. Wilt u bidden voor de
deelnemers?

6. Midden-Oosten
Op 14 augustus werd een overvolle Caïro
opgeschrikt door een brand. Al snel vulde
het gebouw zich met dikke zwarte rook
waardoor 41 kerkgangers, waaronder 15
kinderen, de dood vonden en 16 gewond
raakten, waaronder 4 politieagenten. De
oorzaak is niet bekend. Op 15 augustus
ontstond ook brand in een Koptischorthodoxe kerk in Gizeh. Wilt u alstublieft
bidden om vrede in Egypte en dat deze
2. Albanië
incidenten de godsdienstvrijheid voor
Bid voor een kerk in Pogradec waar een
christenen niet zal belemmeren?
grote actie heeft plaatsgevonden voor 100, Bid om wijsheid voor de regering om deze
met name alleenstaande, vrouwen. Er zijn incidenten op een vreedzame en correcte
gebedsdiensten gehouden en ze hebben
manier aan te pakken.
gezamenlijk de Bijbel bestudeerd.
Wilt u bidden voor vrucht op deze samen- 7. Zuid-Soedan
komsten?
We hebben de alfabetiseringscursus met
11 volwassenen afgerond. De Heere doet
3. Armenië
geweldige dingen via dit alfabetiseringsVeel van onze partnerkerken hebben
programma in Zuid-Soedan. Laten we Hem
evangelisatie acties gehouden met Project daarvoor danken!
Filippus. Het zaad van Gods Woord is
geplant in de harten van kinderen en
8. Zuid-Soedan
tieners. Wilt u bidden dat het Woord van
We willen God danken dat de alfabetiseGod het hart en leven van deze jonge
ringscursus kon starten in een nieuwe
mensen en hun ouders aanraakt en
regio. We kregen bericht dat zich al 73
verandert? Bid ook voor de leiders van
leerlingen hebben aangemeld voor de
Project Filippus.
cursus. God doet geweldige dingen via het
alfabetiseringsprogramma en we bidden
4. Ethiopië
om meer open deuren hiervoor in andere
We danken God voor de gezegende leider- regio’s. Bid en dankt u mee?
schapstraining voor 250 partners bij de
Funto-Ebala gemeente. We hebben onze
9. Mozambique
visie en de plannen besproken en elkaar
We danken de Heere dat 70 mensen in
bemoedigd.
Banhine Project Filippus hebben afgerond.
Dankt u mee?
5. Ghana
In Aburi en omstreken, het oorsten van
10. Mozambique
Ghana zijn meer dan 1500 kinderen en
Er zijn 50 mensen afgestudeerd van
jongeren bereikt. De jongeren hebben
Project Filippus in Macie. Wilt u bidden dat
Project Filippus gevolgd en we hebben
de de mensen die hun Bijbel ontvangen
geweldige en hartverwarmend getuigenis- hebben deze gaan lezen en hun levens
sen gehoord. Wilt u danken dat de
veranderd worden?
jongeren en kinderen in de regio Aburi
zo toegewijd zijn?

•
•
•
•
•

11. Zuid-Afrika
Wilt u bidden voor de Gemeentestichter
training die plaatsvindt in Rustenburg en
Polokwane? Bid voor de deelnemers, maar
ook dat zij velen mogen bereiken.
12. Zuid-Afrika
Onlangs was er een grote Project Filippus
afstudeerceremonie bij de Oranje Farm
Arendsberg-kerk. Wilt u de Heere danken
voor deze geslaagde dienst?
13. Tanzania
We hebben cursussen gegeven op scholen
voor de vakantie. Veel jongeren hebben
honger naar het Evangelie, dus we willen
hen graag onderwijzen. Velen belijden
Jezus nu als de Heiland van hun leven.
We helpen hen nu om zich aan te sluiten
bij de dichtstbijzijnde kerk. Aan God de
eer!
14. Tanzania
We danken God voor onze reis naar
Mughunga in Singida, waar we een
Project Filippus training hebben gegeven.
We hebben 45 Filippussen uit verschillende kerken kunnen opleiden.
15. Zimbabwe
We zijn dankbaar voor de jaarlijkse
conferentie van augustus. Al onze partners
kwamen samen in de provincie Masvingo
en we stonden uitvoerig stil bij de
resultaten en hebben gedankt dat vele
mensen bereikt en levens veranderd zijn.
Dankt u mee?
16. Nepal
Wilt u bidden dat we nieuwe deelnemers
die een roeping van God op hun leven
hebben kunnen selecteren voor de komende Gemeentestichter training? Wilt u ook
bidden voor uitbreiding van het werk met
Project Filippus, dat er meer Filippussen
komen om Gods Woord te delen en
mensen te bereiken?

De meeste punten komen rechtstreeks van onze partners in de projectlanden. Daarom wordt er soms in wij-vorm gesproken.
Project Filippus: via deze Bijbelstudie leren deelnemers de Bijbel lezen, begrijpen, toepassen en uitdragen naar hun omgeving.
Project Filippus training: deelnemers worden getraind om Project Filippus zelf te leiden in hun omgeving.
Filippus: iemand die geslaagd is voor de Project Filippus training en de Bijbelstudie niet zelf geeft.
* dit is niet de echte naam, maar wegens veiligheid gebruiken we een fictieve naam.
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Een krachtig gebed van een
rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak. 5:16)
17. Nepal
Wilt u bidden voor de cursus met 12
kinderen die geleid wordt door Suraj?
Eén van hen, Joël gaat nu naar de kerk.
Ook zijn grootouders zijn blij met het
veranderde gedrag van Joël en komen ook
naar de kerk. Bid dat ze geestelijk groeien.
18. India
Dominee Luke, een Project Filippusdocent, heeft vier nieuwe leden gedoopt.
Wilt u bidden dat ze geestelijk zullen
groeien?
19. India
Wilt u bidden voor dominee Lokendra? Hij
is een nieuwe kerk in zijn dorp begonnen
met behulp van het Project Filippuslesmateriaal. Bid dat zijn groep groeit in
aantal en kracht en dat velen tot geloof
zullen komen.
20. Filipijnen
Wilt u danken dat velen geïnteresseerd
zijn om deel te nemen aan de volgende
Gemeente stichter training?
Wilt u bidden dat we het juiste onderwijs
en ondersteuning kunnen geven?
21. Thailand
Wilt u bidden dat de deelnemers aan de
alfabetiseringscursus in de plaatsen
Ratchaburi, Phuket, Chiangmai, Omkoi en
Bangkok tot geloof mogen komen?
22. Thailand
Wilt u danken en bidden voor de twee
nieuwe Project Filippus-groepen die zijn
gestart door onze nieuw opgeleide docenten? Bid zowel voor de leiders als voor de
deelnemers.

23. Indonesië
We zijn dankbaar voor de nieuwe
alfabetiseringscursus in Denpasar op Bali.
Vier docenten zijn opgeleid en hebben
kleine klassen gekregen. We hopen dat
de kinderen die aan dit programma deelnemen, zullen groeien in hun kennis van
Christus en ook de Engelse taal opdoen.
24. Bangladesh
Sarothi en Rekha zijn twee nieuwe
alfabetiseringsgroepen begonnen met 19
vrouwen uit een hindoegemeenschap.
Sarothi heeft 10 deelnemers en Rekha
heeft er 9. Wilt u bidden dat zij hen goed
kunnen leiden? En moge God alle vrouwen
bijstaan en hun ogen openen voor het
Evangelie.
25. Bangladesh
Onlangs zijn 3 nieuwe alfabetiseringsgroepen gestart in de theeregio’s van
Deundi, Sreemangal en Horichora.
Wilt u bidden dat iedere deelnemer goed
zal leren lezen en schrijven en dat ze Jezus
Christus leren kennen?

28. Vietnam
Wilt u bidden voor de Project Filippus training onder de J'rai en Rade in september?
De kerken daar hebben de training
aangevraagd en hebben 1.000 Bijbels en
300 studieboekjes nodig. Wilt u bidden
voor hun zendingswerk?
29. Brazilië
Ons team in Manaus heeft hard gewerkt
met verlenen van humanitaire hulp en het
brengen van het Evangelie naar afgelegen
en moeilijk bereikbare gemeenschappen.
We vragen gebed voor ons team in
Manaus, zodat de Heere hen beschermt
op hun reis, dat Hij hen veilig leidt en dat
de mensen een open hart hebben voor het
Evangelie.
30. Cuba
Wilt u bidden voor de gemeenten die met
Project Filippus werken, opdat de Heilige
Geest hen zal leiden en gebruiken om veel
zielen te bereiken? Laten we bidden dat
God voorziet in wat onze broeders en
zusters nodig hebben om eropuit te gaan
om te evangeliseren.

26. Sri Lanka
We danken de Heere dat we de Gemeentestichter training in Kandy konden
voltooien. Wilt u bidden dat deze mannen
en vrouwen na deze training voor het
koninkrijk van God gaan werken?
27. Sri Lanka
Wilt u bidden voor onze medewerkers
Luke en Ginesh die deze Gemeentestichter
trainingen coördineren? Wilt u bidden dat
alle deelnemers vruchtdragende gemeentestichters zullen worden?
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