
zondag 18 juli 2021 zondag 25 juli 2021 zondag 1 augustus 2021

maandag 19 juli 2021 maandag 26 juli 2021 maandag 2 augustus 2021

dinsdag 20 juli 2021 dinsdag 27 juli 2021 dinsdag 3 augustus 2021
    

woensdag 21 juli 2021 woensdag 28 juli 2021 woensdag 4 augustus 2021

donderdag 22 juli 2021 donderdag 29 juli 2021 donderdag 5 augustus 2021

vrijdag 23 juli 2021 vrijdag 30 juli 2021 vrijdag 6 augustus 2021

                       

zaterdag 24 juli 2021 zaterdag 31 juli 2021 zaterdag 7 augustus 2021

HET PASSION We bidden voor begeleiders, 
vrijwilligers en gasten van Het Passion in 
Hummelo. Een plek die tijdelijke opvang biedt aan 
dak- en thuislozen om op adem te komen.

Weer zingen en meer ontmoetingen binnen en 
buiten de kerk, daar danken we voor.

Ons gebed gaat vandaag uit naar kinderen die 
leven in een onveilige thuissituatie. Laat er 
mensen op hun pad komen die iets positiefs 
kunnen bijdragen aan de zorgelijke situaties.

We dragen hen op die vanwege financiële of 
gezondheidsredenen niet op vakantie kunnen. 

Vandaag collecteert de diaconie voor A Rocha, 
een organisatie die zich vanuit het geloof in 
God, inzet voor de schepping. Laten we samen 
met hen ons sterk maken voor een zorgzame 
omgang met Gods schepping.  

We bidden vandaag voor alleengaanden. Zij die 
nooit een partner hebben gehad en zij die door 
scheiding of overlijden een partner moeten 
missen. 

Deze week wordt de Nok opgeknapt door onze 
eigen jeugd o.l.v Henk. We mogen bidden om een 
zegen voor het samenzijn en dat er plezier wordt 
ervaren in de werkzaamheden.

Bidt u/bid jij vandaag voor de kinderen van groep 
8 dat zij een fijne overstap mogen maken? Dank 
voor alle godsdienstlessen op de basisscholen en 
voor hen die zich daarvoor ingezet hebben.  

Dank God dat wij in een land wonen waar we de 
mogelijkheid hebben om te worden gevaccineerd 
tegen het coronavirus. We vragen gebed voor een 
eerlijke verdeling van deze hulpmiddelen tegen de 
woekerende virussen wereldwijd. 

Het Dock (Ontmoetingscentrum in Tata, Hongarije) 
is verhuisd. De nieuwe locatie geeft meer 
mogelijkheden voor ontmoeting. We danken voor 
de ontvangen zegeningen.

New Wine conferentie vindt dit jaar vooral online 
plaats. We bidden om Gods aanwezigheid en 
danken voor alle medewerkers die hierbij 
betrokken zijn.

We bidden voor het nieuwe diaconale 
jaarproject: de vakschool in Uganda. Dat we 
ons verantwoordelijk mogen voelen voor onze 
broeders en zusters daar.

Wereldwijd groeit het antisemitisme, ook in ons 
land. Bijvoorbeeld opperrabbijn in ons land die 
beveiliging nodig heeft bij houden van lezing en 
te maken heeft met geweldpleging. Graag 
gebed hiervoor.

Ons oog, hart en gebed zijn vandaag voor hen die 
terneergedrukt worden door pijn en moeite. Bid 
God voor zijn liefdevolle troostrijke armen om hen 
heen.

We bidden voor voldoende medewerkers om de 
werkzaamheden aan de pastorie uit te voeren. 

Nu er wederom gezocht moet gaan worden naar 
een nieuwe voorganger bidden we allen die zich 
hier voor inzetten veerkracht, energie en moed 
toe. 

Vraag God om nabij te zijn in de gezinnen waar 
om allerlei redenen extra zorg nodig is.

We danken voor deze gebedskalender en de 
online gebedsruimte, die ons helpen God bij 
ons leven te betrekken en ons met elkaar te 
verbinden. 

We vragen een zegen over het werk dat de 
kerkelijk werker en ouderenpastor tijdens de 
vakantieperiode van elkaar overnemen.

Vandaag genieten we van al het goede dat we 
zomaar ontvangen uit Gods hand! Een dak boven 
ons hoofd, de natuur, voedsel en nog zoveel   
meer.

Dank dat we als gemeente in het afgelopen 
seizoen, wat voor velen een woestijnperiode 
bleek, met elkaar verbonden zijn gebleven. We 
hebben God en elkaar nodig.



  
zondag 8 augustus 2021 zondag 15 augustus 2021 zondag 22 augustus 2021 zondag 29 augustus 2021

maandag 9 augustus 2021 maandag 16 augustus 2021 maandag 23 augustus 2021 maandag 30 augustus 2021

dinsdag 10 augustus 2021 dinsdag 17 augustus 2021 dinsdag 24 augustus 2021 dinsdag 31 augustus 2021
We bidden voor eenheid in de gemeente.

woensdag 11 augustus 2021 woensdag 18 augustus 2021 woensdag 25 augustus 2021 woensdag 1 september 2021

donderdag 12 augustus 2021 donderdag 19 augustus 2021 donderdag 26 augustus 2021 donderdag 2 september 2021

vrijdag 13 augustus 2021 vrijdag 20 augustus 2021 vrijdag 27 augustus 2021 vrijdag 3 september 2021

 

zaterdag 14 augustus 2021 zaterdag 21 augustus 2021 zaterdag 28 augustus 2021 zaterdag 4 september 2021

Ook gebedspunten aandragen?   

OPEN DOORS Dagelijks worden in India de 
christenen op gewelddadige manier 
achtervolgd. Bid voor hen en hun vervolgers. 

JORDANIE Familie Petersen verblijft nog voor 
verlof in Nieuw-Zeeland. We bidden dat het een 
verfrissende periode mag zijn. 

Dank voor hen die zich al zo lang zich inzetten 
voor de zondagsschool. We bidden dat zij het 
nieuwe seizoen weer opgeladen aan de slag 
kunnen gaan.

We danken voor de verbindende actitiveiten die 
door vrijwilligers vanuit de HVD worden gedaan. 

Deze dan graag sturen uiterlijk 24 augustus
 naar gebedskalender@hggop.nl

We bidden voor onze overheid, voor politiek beleid 
wat moed en hoop geeft en getuigt van 
verantwoordelijkheid.  

We danken voor de diversiteit aan gastpredikanten 
die in onze gemeente voorgaan. 

Wat een zegen om van zoveel muzikaal talent te 
kunnen genieten binnen onze gemeente. Dank 
voor hun muziek, positiviteit, tijd, inzet en 
betrokkenheid.

GEMEENTE IN BLOEI Dank voor deze commissie 
die zich inzet voor kinderen/volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Dat zij door 
samenwerking tot bloei mogen komen.

INTERNATIONAL JUSTICE MISSION Bid dat 
steeds meer jongeren onderdeel worden van de 
groeiende wereldwijde beweging die een einde 
wil maken aan slavernij en geweld.

Bid dat we getuigen mogen van de hoop die in ons 
is, in onze families, maar ook in onze straat

We bidden voor de voorbereidingen van de 
startdag en dat er volgende maand veilige 
mogelijkheden zijn om het programma uit te 
rollen.

Ouderen zijn in de vakantietijd vaker alleen en 
sommigen zelfs eenzaam. Wat kunt u/kan jij 
hier vandaag in betekenen, naast gebed?                                 

De vakantie is voorbij; langzaam komt het 
‘normale‘ leven weer op gang. We bidden dat 
we uitzien naar de ontmoeting met elkaar bij 
de activiteiten die in het nieuwe seizoen weer 
van start gaan. 

We bidden dat de kerkenraad weer voltallig 
mag worden met enthousiaste nieuwe 
ambtsdragers.

We danken onze Vader dat hij in alle 
omstandigheden van ons leven dichtbij wil zijn. 

Gevouwen handen zijn sterke handen. Laten we 
vandaag bidden dat de clubs straks kunnen starten 
met voldoende leiding.

Vanavond vergadert de VTI commissie online. Bid 
voor creativiteit in de voorbereiding om het 
komende seizoen vorm te geven aan toerusting en 
inschakeling. 

We danken dat steeds dopelingen aan onze 
gemeente zijn toegevoegd. Wilt u/wil jij voor ze 
blijven bidden.

We bidden voor het pastoraat. Dat situaties ten 
goede mogen keren.

NOORD AFRIKA Een aantal kinderen uit het 
kindertehuis heeft ernstige psychische 
problemen. Bid dat God zal voorzien in goede 
hulpverlening en Zichzelf bekend maakt.

Dank dat de leiding van club Immanuel in de 
coronatijd op een creatieve manier aandacht 
heeft gegeven aan deze doelgroep. Zij hebben 
elkaar gemist in de mooie maar ook droevige 
momenten. Bidt u/bid jij mee dat er volgend 
seizoen weer ontmoeting met elkaar mag zijn?

We danken voor onze ouderlingen ouderen en 
ouderenwerker. Bid dat zij gezegend mogen 
worden in hun werk. 

GELOVEN IS DOEN dat is het jaarthema waar we 
als gemeente mee bezig mogen gaan. We vragen 
gebed dat dit bij mag dragen aan verbondenheid 
met elkaar als gemeente van God, dichtbij en 
verder weg.

WOORD EN DAAD We bidden voor de kinderen die 
vanuit onze gemeente worden gesponsord en voor 
het werk dat wereldwijd door W&D wordt gedaan.

JEUGDDIENST Morgen is er weer een 
jeugddienst! We danken voor de enthousiaste 
jeugd die zich inzet om hun leeftijdsgenoten 
met deze dienst dichtbij Gods te brengen.

WYCLIFFE In Congo wachten nog 200 taalgroepen 
op de vertaling van de Bijbel. In de coronatijd zijn 
er 100 lokale mensen die initiatieven nemen 
hebben genomen om te gaan vertalen. Een 
onverwacht wonder! Bidt dat er voldoende werkers 
zijn om deze projecten mogelijk te maken.

We danken voor de muzikale 
vrijdagmiddaguitzending en voor de meditatie. 


