
zondag 12 december 2021 zondag 19 december 2021 zondag 26 december 2021

maandag 13 december 2021 maandag 20 december 2021 maandag 27 december 2021

dinsdag 14 december 2021 dinsdag 21 december 2021 dinsdag 28 december 2021
    

woensdag 15 december 2021 woensdag 22 december 2021 woensdag 29 december 2021

donderdag 16 december 2021 donderdag 23 december 2021 donderdag 30 december 2021

                       vrijdag 17 december 2021 vrijdag 24 december 2021 vrijdag 31 december 2021
Kerstnachtdienst met Jan Kranendonk.

zaterdag 18 december 2021 zaterdag 25 december 2021 zaterdag 1 januari 2022

  

Dank dat er afgelopen november weer een bus vol 
spullen naar de kringloop in Hongarije kon gaan. 
Dank voor de inzet van vele vrijwilligers voor dit 
mooie project.

Deze avond vindt er een drive-thru plaats rondom 
de kerk. De kinderen van de Zondaggschool, 
samen met de gemeente, kunnen hieraan 
deelnemen. We bidden dat deze activiteit 
verwondering en samenbinding mag geven. 

De kinderen gaan de kerstvakantie weer 
tegemoet. We mogen bidden voor gezondheid en 
een goede tijd van ontspanning in de gezinnen.

Leer ons Kerst te vieren in deze harde 
werkelijkheid. Om de hoop in ons te laten groeien. 
Zoals ons is voorgeleefd door dat éne wonder, dat 
éne kind: Uw Zoon. (Bron: Jong Protestant)

Dank Here Jezus, dat U voor ons in de wereld bent 
gekomen. Ons licht in deze duistere wereld. Laten 
we onze hoop richten op Hem, die kwam om ons 
te redden.

We bidden voor de plannen om naar Uganda te 
reizen in 2022. Deze reizen naar de nieuwe 
vakschool worden vanuit onze gemeente 
georganiseerd. De collecte is vandaag voor het 
jaarproject.

In Nigeria zijn vele ontvoeringen geweest. Al jaren 
wachten families nog steeds op hun geliefde 
kinderen. Laat deze dag onze gebeden voor hen 
zijn.

We bidden dat wij deze ‘feestdagen’ ook 
werkelijk het Feest uit mogen dragen. Bidt 
u/bid jij ook mee voor een mooie creatieve 
invulling van het kerstfeest met de 
Zondagsschool?

Wij bidden voor de ouderen in onze gemeente, 
zeker nu door toenemende coronamaatregelen 
de contacten weer minder dreigen te worden.

Het muziekteam heeft versterking nodig met een 
pianist en ook het geluidsteam ziet uit naar 
uitbreiding. We bidden dat nieuwe talenten zich 
zullen melden of gevonden worden en dat er 
iedere zondag een complete muziekgroep 
aanwezig kan zijn. 

De kerst4ing wordt deze week verspreid. Dat 
mensen hierdoor bemoedigd mogen worden.

Bid vandaag voor alle mensen die te maken 
hebben met corona. Soms zijn de gevolgen 
ingrijpend en langdurig. We denken ook aan 
mensen die werken in bedrijfstakken die sterk 
getroffen worden door de maatregelen. 

Ds. De Wit en zijn vrouw, moeten deze week een 
besluit nemen over het beroep naar onze 
gemeente. We bidden voor hen dat zij daarin de 
leiding van God mogen ervaren.

Heer, zegen Israël, het volk van uw liefde, en 
laat uw Vaderoog waken over het land van uw 
belofte. (uit: zegenbeden, Basilea Schlink)

Kindertehuis Noord-Afrika. We bidden voor de 
kinderen die worstelen met hun trauma’s. Het 
zaad van Gods woord is in hun jonge leven 
gezaaid. We bidden dat het hun tot houvast 
mag zijn. 

Jordanië. Bid voor de fam. Petersen dat ze de 
komende maand een goed huis kunnen vinden 
in Amman en dat de voorbereidingen voor de 
verhuizing voorspoedig zullen verlopen.

We danken voor alle vrijwilligers die zich inzetten 
voor de kerk, zo kunnen we samen één zijn in Zijn 
Naam. 

We bidden voor allen die langdurige medische 
behandelingen moeten ondergaan zoals medicatie, 
kuren en bestralingen. Dat zij hun vertrouwen op 
God steeds mogen vernieuwen.

Dank U, Heer voor het afgelopen jaar. Voor alle 
zegen die we ontvingen, voor ons persoonlijk 
maar ook met elkaar als gemeente. 

Heer, wees ons ook het komende jaar nabij en 
laat ons oog gericht zijn op U. 

Vanmiddag wordt er een online kerstviering voor 
de ouderen georganiseerd. Bidt u mee voor een 
mooie uitzending en verbondenheid met elkaar.



zondag 2 januari 2022 zondag 9 januari 2022 zondag 16 januari 2022 zondag 23 januari 2022

maandag 3 januari 2022 maandag 10 januari 2022 maandag 17 januari 2022 maandag 24 januari 2022

dinsdag 4 januari 2022 dinsdag 11 januari 2022 dinsdag 18 januari 2022 dinsdag 25 januari 2022

woensdag 5 januari 2022 woensdag 12 januari 2022 woensdag 19 januari 2022 woensdag 26 januari 2022

donderdag 6 januari 2022 donderdag 13 januari 2022 donderdag 20 januari 2022 donderdag 27 januari 2022

vrijdag 7 januari 2022 vrijdag 14 januari 2022 vrijdag 21 januari 2022 vrijdag 28 januari 2022

zaterdag 8 januari 2022 zaterdag 15 januari 2022 zaterdag 22 januari 2022 zaterdag 29 januari 2022

  

Ook gebedspunten doorgeven?

Morgen vindt de jaarlijkse nationale Holocaust 
herdenking plaats bij het Spiegelmonument 
'Nooit meer Auschwitz' in Amsterdam. We staan 
stil en herdenken om de lessen uit de historie 
niet te vergeten. Deze dan graag sturen uiterlijk 18 januari

 naar gebedskalender@hggop.nl

Bid voor een standvastig geloof voor mannen en 
vrouwen die vervolgd worden vanwege hun geloof 
in God. Bid voor de nieuwe gelovigen voor 
wijsheid en kracht en een sterk geloof.

We danken voor de kosters, die ervoor zorgen dat 
we allemaal gastvrij ontvangen worden in de kerk

Danken voor de gemeente, onze jeugd en de 
grote groep kinderen die we mogen onderwijzen 
en vertellen over Christus!

We bidden voor ons crisisteam dat zij wijsheid 
ontvangen voor de gemeente van Christus, over 
het toepassen van besluiten vanuit de overheid 
waarbij een QR-code wordt ingevoerd. Moeten 
we dit gewoon volgen, waar is de grens? 

We danken dat we bij een gemeente mogen 
horen. Bid dat we elkaar in het oog houden en 
zorg dragen voor elkaar. Misschien kunt u/kun jij 
ook wat doen: kaartje, bloemetje, bezoekje. Doe 
wat je op je hart hebt, en het kan een groot 
verschil maken.

In moeilijkheden laat God ons niet in het diepe 
vallen, maar wil Hij met ons mee lopen. Ps. 56:5 - 
'Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan 
een sterveling mij aandoen?' We mogen op God 
vertrouwen, ook als het leven soms moeilijk is. Hij 
is onze schuilplaats.

Ons gebed mag vandaag zijn voor Stichting 
Buitenhof en haar bewoners, zorgverleners, 
vrijwilligers en bestuur. Dank dat mensen zich 
inzetten voor dit wooninitiatief, dat een veilige 
plek biedt voor mensen met een beperking. 

Door Covid en prijsstijgingen is het lastig om 
het OM-kantoor in Hongarije, waar Marcel 
Buchner werkt, te renoveren. Bidt u/bid jij mee 
voor hulp uit onverwachte hoek?

De Logos Hope waar Kilian Buchner twee jaar mee 
meereist, is in Sierra Leone. We mogen bidden 
voor goede ontmoetingen en het delen van Gods 
woord.

Jeugd – de tieners onder ons. Laten we ze niet 
vergeten in onze gebeden. Er komt zo 
ontzettend veel op ze af in deze roerige tijden.

We danken voor de kerkenraad. Vanavond 
vergadert zij. We bidden om een goede 
ontmoeting en wijsheid bij het leiden van de 
vergadering en het nemen van beslissingen. 

We bidden voor wijsheid voor de 
kerkrentmeesters om wegen te vinden om een 
duurzame kerk te worden.

VTI vergadering vanavond online. We mogen 
bidden om een goede digitale ontmoeting en 
wijsheid bij de vormgeving van VTI.

Bidt u vandaag mee, samen met uw kinderen, 
voor de kinderen in Irak. Dat ze na terugkeer in 
hun land na lange oorlog weer een veilig thuis 
kunnen opbouwen.

Dank voor de inloophuizen van Stichting de Hoop. 
De vrijwilligers zorgen voor warme maaltijden en 
pastorale en praktische hulp aan gasten.

Wij bidden voor hen die wachten op een 
medische ingreep of operatie die door alle 
coronaproblemen steeds weer werd uitgesteld. 
Dat er voldoende IC-bedden en capaciteit zijn 
om operaties door te kunnen laten gaan.

Wij bidden voor hen die leven met gemis van 
geliefden die korter of langer geleden gestorven 
zijn. Dat wij als gemeente ook blijvend om hen 
heen mogen staan.

Bid vandaag voor wijsheid voor de regering met 
betrekking tot besluiten nemen rondom het 
coronavirus.

In de coronatijd zijn huisbezoeken en 
bijeenkomsten lastig. Laten we naar elkaar blijven 
omzien en creatieve manieren zoeken om contact 
te houden met elkaar (ook al moet dat dan 
misschien digitaal).

Er is zoveel verdeeldheid, ook onder christenen. 
Heer, geef eenheid en dat wij in alles op U zien 
en ons niet laten leiden door wat de wereld 
denkt en doet.

Team van de zondagsschool. Danken voor het 
werk dat ze doen, bidden om een sterk team dat 
contact heeft met de kinderen en hun ouders. 

We bidden voor de jeugd, in het bijzonder dat ze 
het geloof mogen blijven zien. Dat ook de ouders 
hun taak blijven zien in geloofsopvoeding en daar 
ook hun kracht uit halen.

De samenleving wordt steeds individualistischer en 
grimmiger. Ons gebed mag zijn dat er in onze 
samenleving meer aandacht is voor samen-leven 
en het wel-zijn van de ander.

We mogen danken voor de kerkdiensten die we 
in alle vrijheid nog steeds ongestoord mogen en 
kunnen houden. We danken ook voor onze 
consulent Ds. Holtslag. We bidden voor rust en 
wijsheid in deze taak.

We zijn dankbaar dat de gebedskalender alweer 
1 jaar iedere 7 weken uitkomt. Het geeft 
verbondenheid met elkaar, ondanks dat we 
elkaar niet veel spreken. We bidden voor een 
goede voortgang van de kalender.

Vandaag starten de scholen weer. Binnen het 
onderwijs zijn grote uitdagingen. We bidden voor 
leerkrachten en hun gezinnen en gezinnen van 
leerlingen die in bijzondere omstandigheden 
verkeren. 

Elk kind is een geschenk van God. We danken dat 
er vandaag een doopdienst mag zijn. De 
diaconiecollecte is bestemd voor Red een Kind. 
Deze organisatie heeft oog voor kinderen en helpt 
hen in hun eigen omgeving.


