
1. Deze maand start bij de afdeling HR (perso-
neelszaken) onze nieuwe collega Paula. Wilt u 
bidden voor een goede start en dat zij zich snel 
thuis zal voelen bij Dorcas?

2. In onder andere Kenia en Mozambique leiden 
we lokale vakmensen op in de bouw en promotie 
van betaalbare toiletten, zodat steeds meer men-
sen en organisaties bereid zijn zelf te investeren in 
toiletten en daarmee in hun gezondheid.

3. De Ondernemingsraad (or) van Dorcas zet zich 
in voor het belang van de medewerkers en een 
gezonde organisatie. Wilt u bidden voor een goede 
samenwerking tussen de or en de collega’s, en 
ook tussen de or en de leiding van Dorcas?

4. In veel kerken start vandaag de Dorcas Voedsel-
actie omdat we om kwetsbare mensen geven. Wilt 
u bidden om een zegen over de actieweek? Dat 
veel mensen geraakt worden en mee willen doen 
met de actie, zodat heel Nederland geeft.

5. Deze maand werken we aan een aanvraag voor 
fondsen in Irak en Libanon. Wilt u bidden voor 
wijsheid en inzicht in dit proces?

6. Bij de financiële administratie vindt binnenkort 
een interne controle plaats. Bid dat die goed en 
voorspoedig zal verlopen.

7. Vandaag is het in veel kerken Dankdag voor 
gewas en arbeid. Laten we God danken voor het 
eten dat Hij geeft en Hem bidden of we mogen 
delen met anderen, op welke manier dan ook.

8. Voor verschillende Dorcas-medewerkers zijn er 
ook in de persoonlijke sfeer (medische) zorgen. 
Draag hen en hun gezinnen op voor Gods troon.

9. Vandaag en morgen kleurt Nederland blauw, 
want op heel veel plekken leveren mensen goede-
ren in voor de Dorcas Voedselactie. Dank de Here 
voor de inzet van de duizenden vrijwilligers en bid 
om een zegen over de actie.

10. Dank de Here voor de succesvolle start van de 
nieuwe Dorcas-winkel in Katwijk-Rijnsburg.

11. Op 1 oktober jl. was het voor de ouderen in 
Tanzania een bijzondere dag. Ze ondernamen 
zelf activiteiten vanwege Internationale Ouderen-
dag om aandacht te vragen voor de positie van 
ouderen.

12. Deze week komen onze landendirecteuren 
naar Nederland voor de Internationale Raad. Er 
worden strategische beslissingen genomen die 
betrekking hebben op de hele organisatie. Wilt 
u deze week opdragen in uw gebeden? Dat alle 
leiders bij Dorcas zijn vervuld met Zijn wijsheid en 
de gezindheid van Jezus Christus.

13. Eind september vond een bijzondere sponsor-
reis naar Moldavië plaats. Dank de Here voor de 
hartverwarmende ontmoetingen.

14. Wilt u bidden voor de nieuwe programma’s die 
in Egypte zijn gestart? We ondersteunen meisjes 
en jonge vrouwen met praktische vaardigheden 
en leren hun over hun rechten. We maken ons 
hard voor de gemeenschap die is versterkt en we 
trekken samen met anderen op om het overheids-
beleid te beïnvloeden.

15. Recent vertrok Arthur met zijn vrouw Paula en 
hun zoon naar Mozambique om daar voor Dorcas 
te gaan werken. Dank de Here voor hun inzet en 
goede start. Bid dat zij zich hier steeds meer thuis 
zullen voelen.

16. Om Dorcas-winkels te kunnen starten zijn 
openingen bij gemeenten nodig. We merken dat 
veel gemeenten een beleid voeren dat het ons 
lastig maakt om te groeien. Wilt u bidden voor 
openingen en mogelijkheden?

17. Recent heeft onze collega Hans Alblas zijn 
werk bij Dorcas voor de ondersteuning van kerken 
afgerond. Betty Timmerman nam zijn werk over. 
Wilt u voor Hans en Betty bidden en danken?

18. Wilt u bidden voor onze collega’s in Irak? Zij 
werken onder moeilijke en zware omstandigheden. 
Bid om kracht, wijsheid en bescherming.

19. Dank God dat zo veel mensen via een 
overeenkomst hun periodieke gift voor langere tijd 
vastleggen. Het helpt ons om het werk zo goed 
mogelijk te doen.

20. Verschillende Dorcas-medewerkers zijn al een 
tijd ziek. Wilt u bidden om kracht, maar ook om 
een spoedig herstel?

21. Vandaag is het in Oekraïne de dag van Waar-
digheid en Vrijheid. Helaas zijn er in Oekraïne nog 
steeds mensen op de vlucht vanwege het conflict. 
Wilt u bidden voor de Oekraïners, hun land en het 
bestuur van het land?

22. We vragen uw gebed voor de medewerkers 
van Dorcas op alle plekken waar ze actief zijn. Bid 

dat zij kracht en gezondheid mogen ontvangen 
voor hun werk.

23. In Egypte zijn we gestart met een project 
waarmee we de verwerking van landbouwafval 

willen verbeteren. Wilt u bidden dat dit project 
zal aanslaan en dat de leefomgeving van mensen 
beter wordt?

24. We zijn dankbaar voor de giften die we via 
partnerorganisaties hebben ontvangen. Dankt u 
met ons mee?

25. Vandaag bidden we voor wijsheid bij het 
vastsstellen van de juiste maatregelen om mensen 
die we helpen te beschermen tegen machtsmis-
bruik en afhankelijkheid.

26. Komende tijd zijn er meerdere netwerk-
bijeenkomsten met organisaties waarmee we 
samenwerken. Wilt u bidden voor gezegende 
ontmoetingen?

27. Het aantal Dorcas-winkels groeit heel hard. 
Wilt u bidden om wijsheid voor vrijwilligers en 
medewerkers?

28. Eind deze maand is er in Egypte een training 
van trainers om ondernemerschap en het starten 
van bedrijven te ontwikkelen. Vanuit Nederland 
en vanuit onze lokale organisatie in Egypte doen 
we mee. Bid dat de training goed verloopt en 
ons inzicht geeft hoe we dit ook in andere landen 
kunnen toepassen.

29. Bid voor de ontwikkeling van een nieuw pro-
gramma waarmee we inclusie van Roma in lokale 
gemeenschappen op het oog hebben. We werken 
samen met andere organisaties. Wilt u bidden 
voor een grote impact?

30. We zijn op zoek naar nieuwe regiocoördinato-
ren. Wilt u de Here bidden of Hij de juiste mensen 
met ons in contact wil brengen?
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Hierheen! Hier is water, voor ieder 
die dorst heeft. Kom, ook al heb je 
geen geld. Koop hier je voedsel en 
eet. Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder 
betaling. Jesaja 55:1
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Bid 
mee!



1. In onze sponsorprogramma’s bouwen we aan 
sociale vangnetten, een manier waarop we de 
hele omgeving van de granny inzetten om oog 
te hebben voor ouderen. Wilt u bidden voor een 
zegen over deze aanpak en dat we dit op steeds 
meer plekken kunnen doen?

2. Recent hebben we te horen gekregen dat een 
vermogensfonds ons werk in Moldavië in 2020 
gaat steunen. Dank de Here hiervoor.

3. In september kwam onze nieuwe website 
online. We hopen hiermee nog meer mensen te 
betrekken bij het werk voor kwetsbare mensen. 
Wilt u bidden dat de website mensen zal raken en 
in beweging zet?

4. Dank de Here voor de toewijding van zo veel 
vrijwilligers in Dorcas-winkels, bij depots, in 
werkgroepen en op allerlei andere plekken en 
manieren door heel Nederland.

5. De afgelopen tijd is de organisatiestructuur 
zo aangepast dat onze landendirecteuren meer 
zeggenschap hebben gekregen. Wilt u bidden dat 
deze versterking van hun positie de effectiviteit 
van ons werk ten goede zal komen?

6. Vandaag, morgen en zaterdag valt ons 
magazine Hartslag bij alle abonnees op de mat. 
Wilt u bidden dat de inhoud mensen raakt en in 
verbinding brengt met ons werk?

7. Vandaag is het Nationale Vrijwilligersdag. 
Dank de Here voor alle vrijwilligers die zich het 
afgelopen jaar voor Dorcas hebben ingezet. Bid 
dat zij zich ook in 2019 weer willen inzetten voor 
de allerarmsten.

8. Dank de Here voor de vele nalatenschappen die 
we mogen ontvangen. Bid ook voor wijsheid voor 
mensen die hierover nadenken.

9. Met regelmaat reizen collega’s naar landen 
waar het onveilig en onrustig is. Wilt u bidden voor 
Gods bescherming en leiding over alle reizen die 
worden ondernomen vanuit Nederland en vanuit 
de landen waar we werken?

10. Wilt u bidden voor onze collega’s in Libanon 
en Syrië? Bid om kracht om hun werk vol te 
houden en wijsheid om de juiste keuzes te kunnen 
maken.

11. Vandaag vergadert de Raad van Toezicht 
samen met de directie van Dorcas. In deze 
vergadering gaat het om de goedkeuring van het 
nieuwe jaarplan en het budget. Wij zijn dankbaar 
dat de vijf leden van de Raad van Toezicht belan-
geloos hun tijd en expertise beschikbaar stellen 
voor het werk van Dorcas. Wilt u bidden dat zij 
inzicht ontvangen om hun taak als toezichthouder 

goed uit te voeren?

12. Aan het einde van dit jaar lopen er nog meer-
dere projectaanvragen bij vermogensfondsen. Wilt 
u bidden voor positieve reacties?

13. Wilt u bidden dat mensen geraakt zullen wor-
den door onze sponsorprogramma’s voor kinderen 
en ouderen en daardoor besluiten iemand te gaan 
ondersteunen?

14. Wilt u bidden voor onze collega’s op het 
kantoor in Roemenië? Bid om inspiratie en kracht 
voor hun werk en de samenwerking met andere 
organisaties en kerken.

15. Vorige maand vond de Dorcas Voedselactie 
plaats. Veel vrijwilligers zijn nu bezig met het 
sorteren, inpakken en vervoeren van de pakketten. 
Bid dat dit proces voorspoedig zal verlopen.

16. Verschillende collega’s werken samen aan 
een eenvoudig en effectief model om families in 
Oekraïne, Moldavië en Albanië te laten ontsnap-
pen aan de vicieuze cirkel van armoede. Bid dat 
we hierin slagen en dat we het samen ook in de 
praktijk kunnen brengen.

17. De situatie in Zuid-Soedan is (nog steeds) heel 
onrustig. We maken ons zorgen. Bidt u mee voor 
vrede en stabiliteit?

18. Dank de Here dat er steeds opnieuw vrijwil-
ligers opstaan als er een nieuwe Dorcas-winkel 
in hun woonomgeving komt. We zijn er heel 
dankbaar voor.

19. Bid voor de families die bij het gezinsontwik-
kelingsprogramma horen. Bid dat ze baat hebben 

bij de hulp en dat zij tot bloei mogen komen.

20. In Moldavië en Oekraïne zijn nieuwe ouderen-
projecten gestart. Wilt u bidden voor een goede 
start en een zegen vragen over de samenwerking 
tussen alle betrokken organisaties?

21. In Egypte helpen we kinderen in aanvullende 
programma’s met onderwijs en psychosociale 
steun, zodat ze meer stabiliteit ervaren in de 
moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Wilt u 
hier vandaag voor bidden?

22. Begin 2019 starten we een gezamenlijk 
programma met Medair in Somalië. Bid voor een 
goede start en een vruchtbare samenwerking.

23. Dank God voor de samenwerking tussen 
teams, collega’s en partnerorganisaties. Bid ook 
voor een gezegende samenwerking in 2019.

24. In veel landen op deze wereld zijn conflicten 
en is sprake van onrust. We denken aan Zuid-Soe-
dan, Irak, Syrië, Oost-Oekraïne. Wilt u bidden voor 
vrede?

25. Dank de Here dat Hij Zijn Zoon gaf voor alle 
mensen op aarde – arm en rijk.

26. Veel mensen, ver weg en dichtbij, zijn deze 
feestdagen eenzaam. Bid voor hen.

27. Via onze socialemediakanalen komen we in 
contact met veel mensen. Steeds meer mensen 
weten ons daar te vinden en kunnen we zo bij ons 
werk betrekken. Dank de Here voor deze mooie 
mogelijkheden.

28. Onze collega’s in Roemenië zouden heel graag 
meer Dorcas-winkels willen om zo extra fondsen 
te kunnen werven voor hun werk. Wilt u bidden om 
wijsheid en een zegen over de plannen die er zijn?

29. Bid voor de medewerkers van Dorcas in het 
buitenland. Velen van hen werken onder moeilijke 
omstandigheden. Bid voor wijsheid, kracht, door-
zettingsvermogen en bewaring.

30. Als Dorcas-medewerkers zijn we heel dank-
baar voor alle bidders, donateurs en vrijwilligers 
die het afgelopen jaar het werk van Dorcas trouw 
hebben ondersteund. Het is een bemoediging en 
stimulans om te weten dat Dorcas in Nederland 
en vele andere landen gedragen wordt door zo 
veel enthousiaste mensen die samen onder Gods 
zegen werken aan een gezamenlijke missie. Dank 
God dat Hij ons allemaal wil gebruiken in Zijn 
Koninkrijk.

31. In Filippenzen 4:20 staat: ‘Aan onze God en 
Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. 
Amen.’ Hem komt toe alle eer, lof en aanbidding 
voor alles wat Hij ons gaf in het afgelopen jaar.

GEBEDSBRIEF
december 2018

Heer, u bent ons een toevlucht 
geweest van geslacht op geslacht. 
Nog voor de bergen waren geboren, 
voor u de aarde en land had gebaard 
- u bent, o God van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Psalm 90:1,2
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