
GEBEDSBRIEF 
MAART 2018

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.   Matteüs 11:28
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1. Begin februari hebben we een aantal aanvragen 
ingediend bij de Europese Unie en de Verenigde Staten 
voor humanitaire hulp in Libanon, Syrië en Irak. Wilt u 
bidden voor positieve resultaten?

2. Deze weken vragen we aandacht voor ons Adopt a 
granny-programma. Bid dat mensen geraakt worden 
door de verhalen die we delen, en dat ze besluiten om 
sponsor te worden.

3. Deze maand reist Leo Visser naar het Midden-Oosten. 
Bid dat deze reis mag bijdragen aan versterking van het 
team, dat vaak onder moeilijke omstandigheden moet 
werken. Wilt u ook bidden voor een veilige reis?

4. Adopt a granny hoort bij Dorcas. Het verbindt ons aan 
kwetsbare ouderen in Oost-Europa en Afrika. Wilt u 
met ons meebidden of het werk van Adopt a granny zal 
zorgen voor contacten en daarmee voor aandacht, liefde 
en zorg voor deze granny’s?

5. Deze maand bidden Dorcas-medewerkers wereldwijd 
voor het werk van Dorcas in Rusland. Wilt u bidden dat 
we via onze projecten de mensen op de beste manier 
helpen?

6. Dank voor de trouw van onze gevers en voor de 
inkomsten van 2017. Met minder post zijn we er in 
geslaagd de inkomsten stabiel te houden, en daar zijn 
we dankbaar voor.

7. Wilt u bidden voor de vacature die openstaat voor 
relatiebeheerder Vermogensfondsen? We hopen met de 
uitbreiding van ons team meer mensen enthousiast te 
maken voor het werk van Dorcas.

8. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag dat 
wij onze Portraits of Power-campagne starten, waarmee 
we de verhalen van krachtige vrouwen in Libanon in 
beeld brengen. Wilt u bidden dat de verhalen mensen 
raken en verbinden met Dorcas?

9. Enkele medewerkers hebben te kampen met langer 
durende ziekte. Bid voor rust en herstel.

10. In Ethiopië zien we levens in de sloppenwijken 
veranderen. Dank God hiervoor. We zien hoe belangrijk 
het is om op langere termijn samen te werken aan het 
bouwen van gemeenschapsstructuren waarin mensen 
op elkaar kunnen vertrouwen, zodat er mogelijkheden 
ontstaan om aan het levensonderhoud te werken.

11. We werken hard aan het jaarverslag over 2017. Bid voor 
wijsheid en inspiratie om de impact van onze activiteiten 
goed te presenteren in woord en beeld.

12. De collega’s van de financiële administratie van Dorcas 
zijn druk bezig met de financiële afsluiting van 2017. 
Bid om wijsheid en inzicht voor hun werk.

13. Er zijn drie zwangere medewerkers; bid dat voor elk de 
zwangerschap en bevalling voorspoedig mag zijn.

14. Vandaag is het Biddag voor gewas en arbeid. Wilt u 
bidden voor de mensen die we mogen dienen in onze 
projecten? Dat hun inzet vrucht mag dragen en helpt bij 
het (her)opbouwen van hun bestaan.

15. Laten we danken voor mensen als Leen Koster, Rietje 
Bakker en gospelkoor New Creation die zich als 
ambassadeur voor Dorcas inzetten.

16. Er zijn meerdere nieuwe aanvragen bij verschillende 
overheidsinstanties in voorbereiding. Bid voor 
juiste keuzes en goede samenwerking met andere 
organisaties en partners.

17. We zijn dringend op zoek naar goederen die bedrijven 

willen doneren voor verkoop in onze Dorcas-winkels 
in Nederland en Roemenië. Wilt u bidden om Gods 
voorziening hierin?

18. In het zuiden van Kenia leiden we gezondheidswerkers 
en vrijwilligers op om de gezondheidszorg voor zwangere 
vrouwen en baby’s te verbeteren. Bid dat deze training 
en begeleiding goed zal gaan en effect mag hebben op 
de lange termijn.

19. De afgelopen weken mochten we een Adopt a granny-
campagne houden. Dank de Here voor de granny’s voor 
wie we nieuwe sponsors hebben gevonden.

20. Overal in het land mag verteld worden van het 
werk van Dorcas en over de gezegende resultaten. 
Daarom zoeken we blijvend naar mogelijkheden voor 
presentatieavonden. Bidt u met ons voor geslaagde 
presentaties?

21. Bid voor de families in Moldavië, die veelal gebroken 
zijn omdat veel ouders werk zoeken in de grote steden 
of in het buitenland. De situatie lijkt daardoor vaak 
uitzichtloos. Wilt u bidden voor werkgelegenheid en 
toekomstperspectief voor de jonge generatie in dit land?

22. De komende maanden willen we op diverse manieren 
voor de komende jaren extra financiële middelen 
mobiliseren voor ons werk in Mozambique. Wilt u 
bidden voor Gods leiding in dit proces?

23. Vorige maand zijn de projecten van Dorcas over het 
boekjaar 2017 afgesloten. Een zeer intensieve tijd voor 
de afdelingen financiën en programma’s. Terugkijken 
stemt tot dankbaarheid, omdat we in 2017 heel veel 
mensen vanuit moeilijke situaties weer op weg mochten 
helpen naar een nieuwe toekomst. Het samenstellen 
van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 vragen nu 
veel aandacht van het management. Bid voor kracht, 
gezondheid en wijsheid.

24. We zijn dankbaar dat we in Egypte kwetsbare meisjes 
kunnen ondersteunen. Bij het project betrekken we ook 
hun familie en de gemeenschap, om ervoor te zorgen 
dat de meisjes een betere positie in de gemeenschap 
krijgen. Bid dat men vrouwen en meisjes met meer 
respect tegemoet zal treden.

25. Wilt u bidden voor de situatie in Irak, Syrië en Libanon 
en dat we op de goede manier hulp geven?

26. Bid vandaag met ons voor Rusland. Bid voor de leiders 
van het land dat zij God willen volgen en beslissingen 
nemen die op mensen gericht zijn. Bid dat ze oog 
hebben voor de meest kwetsbare mensen in het land.

27. 27. Voor depothouders zijn de afgelopen maanden veel 
dingen veranderd. Dank de Here voor de manier waarop 
zij met alle veranderingen zijn omgegaan. En bid om een 
zegen over hun werkzaamheden.

28. 28. Dank voor de nieuwe teamsamenstelling van het 
cluster Partnerschappen. Wilt u bidden om een zegen 
over het werk dat dit team doet?

29. Deze maanden vinden er weer verschillende 
themadiensten plaats waar Dorcas aan meewerkt. 
Graag uw gebed om Gods zegen hierover.

30. Vandaag is het Goede Vrijdag. Dank de Here dat Hij voor 
onze zonden gestorven is.

31. Wilt u bidden u voor de veranderingen in de organisatie 
van Dorcas, dat alle medewerkers in Nederland en in de 
andere landen zich gesterkt mogen (gaan) voelen in de 
nieuwe manier van werken en dat ons werk daarmee 
nog meer impact mag hebben?



GEBEDSBRIEF 
APRIL 2018

Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Psalm 119:81

1. Jezus leeft! Dank de Here voor zijn genade.

2. Deze maand bidden Dorcas-medewerkers 
wereldwijd voor het werk van Dorcas in Roemenië. 
Wilt u bidden dat we via onze projecten de mensen 
op de beste manier helpen?

3. Dorcas heeft zich aangesloten bij een 
samenwerkingsverband van christelijke 
hulporganisaties in Nederland (PerspActive). Bid voor 
goede samenwerking en vrucht op ons gezamenlijke 
werk.

4. Wilt u bidden voor de voorbereidingen van de 
vrijwilligersdag op 14 mei a.s.?

5. Wilt u bidden voor de Romaprojecten van Dorcas? 
Dat we naast het werken met de kinderen ook de 
ouders met succes bij het werk kunnen betrekken en 
hen motiveren en trainen, zodat de gezinnen straks 
beter in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en 
dat het belang van educatie voor kinderen duidelijk 
wordt.

6. Breng de veiligheid van alle collega’s onderweg én in 
onze projectlanden voor Gods troon.

7. Voor ons werk in Zuid-Soedan is het niet altijd 
makkelijk om (lokaal) personeel te vinden. Hier zijn 
we deze maand druk mee bezig. Wilt u bidden om 
Gods leiding en zegen hierover?

8. Dank voor de gezondheid van de medewerkers van 
cluster Partnerschappen.

9. In Kenia werken we met een klein team aan 
verschillende projecten. Er moet veel werk worden 
verzet. Wilt u bidden voor wijsheid om te kiezen en te 
begrijpen wat past bij Dorcas Kenia?

10. Op veel plekken wordt de komende maanden door 
collectanten gecollecteerd. Dank de Here voor de 
inzet van zo veel vrijwilligers.

11. In het najaar van 2018 hopen we opnieuw een 
sponsorreis te houden. Momenteel zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen van de reis. Wilt u 
bidden om een zegen hierover?

12. We zoeken op diverse plaatsen in de organisatie 
in binnen- en buitenland nieuwe collega’s. Wilt u 
bidden dat we de juiste kandidaten vinden?

13. We zijn gestart met een nieuwe benadering 
van onze kindsponsorprogramma’s en 
kinderontwikkelingsprojecten. Wilt u bidden dat de 
projecten succesvol geïntegreerd worden?

14. Bid voor de Ondernemingsraad van Dorcas; voor 
wijsheid, inzicht en goede samenwerking.

15. In februari heeft EO Metterdaad met uitzendingen 
op televisie en radio aandacht gevraagd voor het 
werk van Dorcas in de gevangenis in Tanzania en 
hun families. Dank de Here voor deze prachtige 
mogelijkheid en bid dat mensen zijn geraakt door de 
beelden.

16. Wilt u bidden voor de Dorcas-medewerkers in 
Roemenië? Bid voor veiligheid, gezondheid en liefde 
voor het werk dat zij doen.

17. De politieke situatie in Zuid-Soedan is heel onstabiel, 
waardoor het zeer moeilijk is voor mensen om 
structurele verbeteringen aan te brengen in hun 

leefsituatie. Bid voor verandering in dit land.

18. Graag zouden we nog vaker ons verhaal willen 
vertellen aan groepen en verenigingen. Bid u mee 
om meer ingangen?

19. Dank de Here voor twee nieuwe projecten in 
Tanzania die in de komende maanden van start 
gaan. Eén project is gericht op het versterken van de 
positie van meisjes; het andere project is er een op 
het gebied van schone energie, gecombineerd met 
lokaal ondernemerschap.

20. Vandaag valt ons magazine Hartslag op de mat bij 
de mensen die ons steunen. Wilt u bidden dat het 
magazine mensen raakt en inspireert om verbonden 
te zijn en te blijven met het werk van Dorcas?

21. Bij verschillende vrijwilligers is sprake van ziekte en 
verdriet. Wilt u bidden om Gods nabijheid?

22. Bid vandaag met ons voor Roemenië. Bid voor de 
leiders van het land dat zij God willen volgen en 
beslissingen nemen die op mensen gericht zijn. Bid 
dat ze oog hebben voor de meest kwetsbare mensen 
in het land.

23. Bid voor het leiderschapsteam van Dorcas dat zij 
kracht en wijsheid ontvangen in het nemen van 
beslissingen.

24. Dank God voor de inkomsten die Dorcas ontvangt 
via verschillende vermogensfondsen en bedrijven in 
Nederland.

25. Vandaag en morgen is Dorcas samen met andere 
partners betrokken bij de organisatie van de 
conferentie van EU-Cord, een samenwerkingsverband 
van Europese christelijke organisaties op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wilt u 
met ons danken dat organisaties elkaar vinden 
over landsgrenzen heen? Samen staan we sterk 
voor het gemeenschappelijke doel: mensen in 
nood en armoede helpen zichzelf te helpen. Bid 
dat de conferentie mag bijdragen aan grotere 
verbondenheid en eenheid.

26. We werken in onze Adopt a granny-projecten samen 
met lokale organisaties en vrijwilligers. Wilt u hen en 
het werk dat zij doen opdragen in uw gebed?

27. Dank de Here voor het enthousiasme waarmee het 
Dorcas Handwerkatelier is gestart.

28. Dank God met ons voor de jarenlange inzet van 
Klaas Kloosterboer als lid van de Raad van Toezicht 
van Dorcas. Wij bidden hem Gods zegen toe. We 
zijn dankbaar dat we de vacatures bij de Raad van 
Toezicht steeds weer op een goede manier kunnen 
invullen.

29. Dank voor de bijna driehonderd medewerkers van 
Dorcas in de projectlanden. Dank voor de toewijding 
en inzet voor de armen die op onze weg worden 
gebracht.

30. Wilt u danken voor de samenwerkingsverbanden 
die er zijn tussen verschillende partners – of dit nu 
organisaties, instellingen, bedrijven of overheden zijn 
– en bidden dat we elkaar op een positieve manier 
mogen blijven aanvullen en versterken?
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