
1. Vandaag begint een nieuw jaar. Dank de Here 
God voor Zijn trouw die Hij elke dag aan ons laat 
zien.

2. Wilt u bidden voor het land Albanië, de leiders 
en inwoners?

3. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om alle 
plannen voor 2019 af te krijgen. Nu is de tijd om 
er mee aan de slag te gaan. Bid om een zegen 
over het werk dat dit jaar voor ons ligt.

4. We vragen uw gebed voor de schrijnende situ-
atie in Jemen, en wijsheid en leiding voor Dorcas 
hoe we als organisatie kunnen bijdragen aan het 
verlichten van de nood.

5. Dank God voor de medewerkers van cluster 
Partnerschappen en voor de goede samenwer-
king binnen het team. Wilt u bidden dat 2019 
voor hen een goed en vruchtbaar jaar mag zijn?

6. Met ons werk willen we God eren. We geloven 
dat elk mens waardevol is en van God talenten 
heeft gekregen. Hij geeft ons liefde voor ieder 
mens en helpt ons de ander echt te zien. Wilt u 
bidden dat wij ons hier steeds op blijven richten?

7. Leo Visser, algemeen directeur, opent vandaag 
het nieuwe jaar met een overdenking rond het 
thema ‘Mobilizing communities’. We verlangen 
ernaar om in Nederland en in onze projectlan-
den mensen en gemeenschappen hun gaven en 
talenten te laten ontdekken en die in te zetten. 
Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar in de wereld.

8. We werken hard aan een nieuw voorstel voor 
ons werk in Syrië dat we willen indienen bij de 
Europese Unie. Wilt u bidden dat alle details op 
z’n plek zullen vallen?

9. De Dorcas Voedselactie was een groot succes. 
Heel veel mensen hielpen mee door tijd te geven, 
boodschappen te doen en ruimte beschikbaar te 
maken. Dank de Here voor de prachtige resul-
taten. Wilt u bidden om kracht bij de afronding 
van de actie?

10. We vinden veiligheid van onze collega’s 
in Nederland en in de landen waar we werken 
belangrijk. Daarom rusten we alle medewerkers 
goed toe als zij reizen. Wilt u bidden voor een 
goed verloop van dit proces en om wijsheid als 
we hiermee bezig zijn?

11. Wilt u bidden voor wijsheid voor het team in 
Zuid-Soedan? Er zijn veel dingen veranderd. We 
hebben Gods leiding nodig in dit alles, ook om de 
juiste strategische keuzes te maken.

12. We zijn begonnen met de ontwikkeling van 
het jaarverslag over 2017. Wilt u bidden voor in-
spiratie om alles op een goede manier te delen?

13. Dank de Here voor de nalatenschappen die 
we de afgelopen maanden hebben ontvangen.

14. We zijn dankbaar dat zo veel sponsors be-
trokken zijn bij granny’s en kinderen. Tegelijker-
tijd willen we in 2019 graag weer meer granny’s 
en kinderen helpen. Wilt u bidden dat we nieuwe 
sponsors zullen vinden?

15. Deze maand is een nieuw project gestart 
waarin we samenwerken met verschillende or-
ganisaties om op een innovatieve manier hulp te 
gaan verlenen via cash-distributies. Wilt u bidden 
voor een goede start en succesvolle resultaten?

16. Wilt u de Here danken dat zo veel vermo-
gensfondsen betrokken zijn bij het werk van Dor-
cas? We danken er ook voor dat er dankzij de 
samenwerking met de besturen mooie resultaten 
te zien zijn in de projecten.

17. Dank de Here voor het enthousiasme en de 
passie bij vrijwilligers!

18. In Albanië, Oekraïne en Moldavië helpen we 
mensen op weg om hun eigen leven op te bou-
wen en ook hun eigen inkomen te verdienen. Bid 
dat veel gezinnen dankzij de ondersteuning tot 
bloei komen.

19. In Mozambique gaan we op een andere plek 
een nieuw sponsorproject starten. Wilt u dit pro-
ces en de voorbereidingen opdragen in uw ge-
bed?

20. De collega’s op de financiële administratie 
zijn druk bezig om de jaarafsluiting in goede ba-
nen te leiden. Wilt u voor hen bidden?

21. We merkten bij onze decembercampagne 
een grote betrokkenheid van mensen. Daar zijn 
we dankbaar voor. Dankt u mee?

22. We werken al een tijd aan een aantal aanvra-
gen met andere organisaties voor fondsen voor 
het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. Wilt 
u bidden voor wijsheid en inzicht in dit proces?

23. In 2018 ontvingen we veel giften van kerken 
voor ons werk. Dat maakt ons dankbaar. Ook in 
2019 hopen we kerken te verbinden met onze 

missie. Wilt u bidden om een zegen over de 
plannen voor 2019?

24. Begin februari gaan twee vertegenwoor-
digers van een vermogensfonds op reis naar 

Moldavië om daar een campagne voor Dorcas 
voor te bereiden. Wilt u bidden voor deze mensen 
en vragen om een goede en veilige reis?

25. Er werken verschillende zelfstandigen mee 
aan (tijdelijk) werk van Dorcas. Dank de Here 
voor hun betrokkenheid en bid om creativiteit en 
inspiratie bij hun taken.

26. In Albanië werken we aan het opzetten van 
partnerschappen. Het opbouwen van vertrouwen 
tussen mensen en organisaties is lastig. Onze 
lokale organisatie en collega’s spelen daar een 
stimulerende rol in. Wilt u bidden voor eenheid, 
voor wijsheid en doorzettingsvermogen voor het 
Dorcas-team?

27. Verschillende collega’s hebben te kampen 
met langdurige ziekte. Draag hen op in uw ge-
beden.

28. Vandaag komt het internationale manage-
mentteam bijeen voor zijn eerste overleg in 
het nieuwe jaar. De internationale zaken van 
strategisch belang worden doorgenomen. Zo 
kunnen we belangrijke beslissingen niet voor 
elkaar, maar met elkaar nemen, en samen voor 
deze beslissingen te bidden. Bid voor een goede 
vergadering, waarin de eenheid in Christus alle 
afstand overbrugt.

29. Vandaag gaan we ons verder bezinnen op 
de activiteiten die Dorcas onderneemt in de 
Verenigde Staten van Amerika. Wilt u bidden om 
wijsheid en inzicht?

30. We mochten het afgelopen jaar veel goede 
resultaten zien van het reactiveren van ouderen 
en het betrekken van jongeren, kerken en over-
heid bij het verbeteren van de positie van oude-
ren.

31. Dankt en bidt u met ons mee voor de lokale 
Dorcas-medewerkers in Albanië? Ze zijn gedre-
ven om de kwetsbare mensen te helpen.

Gebedsbrief
januari 2019

En hierin is Gods liefde ons geopen-
baard: God heeft zijn enige Zoon in 
de wereld gezonden, opdat we door 
Hem zouden leven.

1 Johannes 4:9
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Bid 
mee!



1. Wilt u bidden voor de ontvangers van de voed-
selpakketten die we in november hebben ingeza-
meld? Bid dat ze zullen ervaren dat we om hen 
geven.

2. In februari gaan bestuursleden van een vermo-
gensfonds op projectbezoek bij onze projecten in 
Egypte. Wilt u bidden voor een goede voorbereiding 
en een positieve en veilige reis voor zowel de be-
stuursleden als voor de Dorcas-medewerkers die 
hen daarbij vergezellen?

3. We vragen uw gebed voor de humanitaire om-
standigheden in Oekraïne. Er zijn dit jaar verschil-
lende verkiezingen gepland. Wilt u bidden voor een 
vreedzame situatie?

4. Via onze socialemediakanalen komen we in con-
tact 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 moge-
lijkheden.

5. Wilt u bidden voor het land Oekraïne, de leiders 
en de inwoners?

6. In februari komt het nieuwe Dorcas Diaconaal 
Magazine voor onze kerkelijke relaties uit. Bid dat 
dit kerken inspireert en hun band met Dorcas ver-
sterkt.

7. Onze Dorcas-winkels worden gerund door vrij-
willigers. Elke week zetten zij tijd apart om zo hun 
steentje bij te dragen. Dank de Here God voor zo 
veel enthousiaste vrijwilligers.

8. De afdeling HR (Human resources, personeels-
zaken) is bezig met de verdere ontwikkeling van het 
internationale HR-beleid. Wilt u bidden voor wijs-
heid en inzicht?

9. Vandaag bidden we voor de kinderen die uitstro-
men uit de sponsorprojecten omdat zij hun studie 
hebben afgerond. Bid dat zij een goede start heb-
ben op de arbeidsmarkt.

10. Ook op het kantoor in Andijk worden we gehol-
pen door mensen die vrijwillig hun tijd inzetten. Ze 
helpen bijvoorbeeld met de post en administratie. 
Dank de Here voor hun inzet.

11. Dankt en bidt u met ons mee voor de lokale 
Dorcas-medewerkers in Oekraïne? Deze mensen 
zetten zich vol enthousiasme in voor de meest 
kwetsbare mensen in Oekraïne.

12. Financieel directeur Nico Hoogenraad is deze 
maand samen met zijn team hard bezig om de 
jaarrekening 2018 op te stellen; elk jaar weer 
een uitdagende klus. Maar ook werk dat dankbaar 
stemt. Het is prachtig om te beseffen dat achter de 
cijfers mensen staan die geholpen zijn hun leven 
weer op de rit te krijgen én mensen die zich met 

geld en tijd hebben ingezet om dat mogelijk te ma-
ken. Dankt u met ons mee?

13. Ethiopië gaat door een periode van onrust. 
Veel projecten en medewerkers zijn daar ook door 
geraakt doordat zij bijvoorbeeld het werk moesten 
neerleggen of werden geëvacueerd. Wilt u bidden 
voor wijsheid en besluitvaardigheid bij politieke lei-
ders? En wilt u ook bidden om veiligheid voor onze 
medewerkers en dat we manieren zullen vinden om 
ons werk zo goed mogelijk uit te voeren?

14. Dank de Here voor de vele jongeren die we 
in de sloppenwijken in Ethiopië hebben kunnen 
helpen. Dankzij de inzet van sociaal werkers en 
collega-organisaties hebben zij een beter zelfbeeld  
gekregen en is hun zelfvertrouwen gegroeid.

15. Romakinderen in Roemenië gaan naar school 
en krijgen huiswerkbegeleiding. Goed onderwijs is 
dé kans voor de jongste generatie Roma om een 
ander leven te leiden. Bid mee dat we veel jongens 
en meisjes vooruit mogen helpen.

16. Wilt u bidden voor de ondernemingsraad van 
Dorcas?

17. Armoede is in Egypte is een groot probleem. 
Voor jongeren en vrouwen is het lastig om een baan 
te vinden en te houden. Samen met lokale partners 
leiden we jongeren en vrouwen op, zodat ze met de 
juiste middelen en een goede opleiding veel meer 
kans maken op een betaald werk.

18. Bid om wijsheid voor het managementteam 

onder leiding van algemeen directeur Leo Visser. 
In een wereld waarin de veranderingen zich op al-
lerlei terrein razendsnel opvolgen, is het bepaald 
niet eenvoudig om daar altijd tijdig en adequaat op 
in te spelen en onze christelijke identiteit hoog te 
houden.

19. Wilt u bidden voor goede vervolgprojecten in 
Oekraïne, nu een belangrijk project met het mi-
nisterie van het Buitenlandse Zaken in Oekraïne in 
2019 afloopt? Een groot aantal mensen blijft achter 
in een kwetsbare positie.

20. Bid met ons mee voor het werk wat we mogen 
doen in Irak, Libanon en Syrië. Bid dat de mensen 
die we ontmoeten zich gesterkt en gezien weten.

21. Steeds zijn we weer onder de indruk van de 
creativiteit die er is onder vrijwilligers, medewer-
kers en mensen die we helpen. Dank de Here voor 
de talenten die Hij iedereen geeft.

22. Wilt u vandaag bidden en danken voor alle 
medewerkers van Dorcas, in Nederland en wereld-
wijd?

23. Dank de Here voor de bijzondere stijging die we 
zien in de nalatenschappen die we ontvangen. Hij 
voorziet ons op wonderlijke manieren steeds van 
dat wat we nodig hebben.

24. 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?

25. 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?

26. Er zijn meerdere nieuwe aanvragen bij verschil-
lende overheidsinstanties in voorbereiding. Bid voor 
juiste keuzes en goede samenwerking met andere 
organisaties en partners.

27. Wilt u bidden voor de bescherming en veilig-
heid van kinderen in onze programma’s? Dit thema 
staat hoog op de agenda en is geïntegreerd in de 
programma’s. Bid dat de collega’s in het veld en 
andere betrokkenen preventiemaatregelen kunnen 
treffen en weten wat te doen wanneer kinderen in 
gevaar zijn.

28. We bidden voor het Supa moto-project in 
Tanzania, dat volgens het model van een sociale 
onderneming wordt uitgevoerd. Hierbij krijgen ge-
zinnen – ook de allerarmsten – de mogelijkheid om 
over te stappen op koken op schone energie.

Gebedsbrief
februari 2019

‘De Heer zal voor u strijden, u hoeft 
niets te doen.’

Exoodus 14:14
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