
1. De laatste transporten met voedselpakketten 
vertrekken binnenkort. Wilt u bidden dat deze 
transporten goed zullen verlopen?

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

3. Dorcas onderhoudt intensief contact met een 
groot aantal bedrijven en ondernemers in Neder-
land. Dank dat zij onze projecten willen ondersteu-
nen door middel van kennis, goederen en geld.

4. De afgelopen maanden brachten wij ons werk 
in Jemen onder de aandacht. Dank de Here voor 
de donaties die we tot nu toe mochten ontvangen.

5. Dank God voor de goede samenwerking en 
eenheid tussen de verschillende teams die zorgen 
voor de financiering, programmering van de  
projecten en zoeken naar strategische partners.

6. Wilt u danken voor de drie jonge christelijke 
zangeressen die zich met hun talenten willen 
inzetten voor het werk van Dorcas? Binnenkort 
gaan zij op reis om het werk van Dorcas te zien. 
Bid voor een goede en inspirerende reis.

7. Deze maand gaat er in Irak een groot project 
van start dat zich richt op bescherming van 
kwetsbare groepen en het versterken van hun 
rechten. Wilt u bidden voor een goede uitvoering 
van dit project?

8. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. In 
veel van onze projecten werken we samen met 
vrouwen aan blijvende verandering. In onze  
Portraits of Power-campagne vertellen we  
verhalen van deze vrouwen uit Libanon, Oekraïne 
en Irak. Wilt u bidden dat de verhalen mensen 
raken en verbinden met Dorcas?

9. We voelden ons gezegend en dankbaar met 
de mooie opbrengst van de Dorcas Voedselactie. 
Dankt u mee voor de toewijding van alle mensen 
die dit met ons mogelijk maakten?

10. Afgelopen februari reisde een van onze  
collega’s naar Irak vanwege een openstaande 
vacature voor financieel manager. Wilt u bidden 
dat haar tijd daar vruchtbaar is geweest?

11. Vandaag vergadert het Internationale  
Management Team met elkaar. Bid voor een goede 
bijeenkomst die bijdraagt aan het versterken van 
de onderlinge band en het bewustzijn van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

12. We zijn begonnen met het werk in Jemen. Het 
land is in burgeroorlog en er zijn veertien miljoen 
mensen afhankelijk van hulp. Bid voor vrede in 
Jemen en dat het werk van Dorcas een zegen zal 
zijn voor de mensen die het zo hard nodig hebben.

13. 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.

14. We zijn dankbaar dat zo veel sponsors betrok-
ken zijn bij granny’s en kinderen. Tegelijkertijd wil-
len we nog meer granny’s en kinderen helpen. Wilt 
u bidden dat we nieuwe sponsors zullen vinden?

15. Om nieuwe Dorcas-winkels te kunnen openen 
is er een Winkel Investeringsfonds opgericht  
waarmee bedrijven investeren in de opstart van 
deze winkels. In 2018 was het fonds succesvol. 
Bidt u met ons mee dat dit voor 2019 ook lukt?

16. Momenteel zijn wij hard bezig met het  
samenstellen van het jaarverslag over 2018.  
Wilt u bidden voor inspiratie en wijsheid?

17. Vandaag hopen wij bericht te ontvangen op 
een aanvraag die we hebben gedaan voor een 
energieproject in Tanzania. Wilt u bidden voor een 
goede uitkomst?

18. Dorcas werkt met een team van vrijwillige 
regiocoördinatoren om zo ons werk in de verschil-
lende regio’s van het land onder de aandacht te 
brengen. Wij zijn de Here dankbaar voor hun inzet 
voor de allerarmsten. Dankt u mee?

19. Dankt en bidt u met ons mee voor de lokale 
Dorcas-medewerkers in Mozambique? Deze 
mensen zetten zich vol enthousiasme in voor de 
meest kwetsbare mensen in een land dat heel veel 
trauma’s heeft en tot een van de armste landen ter 
wereld wordt gerekend.

20. Onze collega’s op de financiële administratie 
krijgen binnenkort een nieuwe collega. Deze 
medewerker gaat zich voornamelijk bezighouden 
met het ondersteunen van de landenkantoren. 
Wilt u bidden dat de nieuwe collega zich thuis zal 
voelen bij Dorcas?

21. Dank voor alle medewerkers en vrijwilligers die 
zich met al hun talenten inzetten voor Dorcas.

22. Dank de Here voor onze collega’s in Kenia die 
zich al jarenlang met veel toewijding inzetten voor 
de allerarmsten. Dit jaar willen we samen met hen 
op kleine schaal een nieuwe aanpak uitproberen. 
Wilt u bidden dat wij hier goede lessen uit leren?

23. We zijn dankbaar voor de vele giften die we tot 
nu toe mochten ontvangen via kerken, bedrijven 
en particulieren. Mooi om zo samen achter de 
missie van Dorcas te staan. Dankt u met ons 
mee?

24. Dank de Here voor de nalatenschappen die 
we hebben mogen ontvangen. Wilt u bidden voor 
wijsheid en fijngevoeligheid bij de gesprekken 
rondom het thema ‘nalaten’?

25. Voor een aantal landenkantoren zijn wij op 
zoek naar medewerkers met specifieke kennis, 
ervaring en vaardigheden. Wilt u bidden dat wij  
de juiste mensen vinden die de teams versterken?

26. Wilt u bidden voor wijsheid en inzicht voor 
het Dorcas-team in Albanië? Onze collega’s zijn 
bezig om nieuwe partnerschappen aan te gaan die 
aansluiten bij de visie en identiteit van Dorcas.

27. Meerdere collega’s zijn al langere tijd afwezig 
door ziekte. Wilt bidden voor herstel en dat zij 
Gods nabijheid mogen ervaren?

28. Wilt u bidden voor onze kinderprojecten? 
Naast aandacht voor het individuele kind is er 
ook aandacht voor de ouders en/of verzorgers, 
de gemeenschap en de maatschappij. Het is ons 
verlangen dat kinderen opgroeien in liefdevolle, 
stabiele gezinnen en dat hun rechten beschermd 
worden.

29. Bid voor wijsheid in het zoeken naar de juiste 
subsidiemogelijkheden per land. Het is een lastige, 
maar belangrijke puzzel om de financiering te 
vinden die past bij onze programma’s.

30. Ouderen in verschillende sponsorprojecten 
worden actiever in de ouderencomités en in 
activiteiten in hun buurt of dorp. Dank voor deze 
ontwikkeling; het vergroot hun sociale netwerk en 
ze merken dat ze van betekenis zijn.

31. Dankt en bidt u met ons mee voor de lokale 
Dorcas-medewerkers in Roemenië? Ze zijn  
gedreven om de kwetsbare mensen te helpen.
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Wees altijd verheugd, bid 
onophoudelijk, dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat 
hij van u, die één bent met Christus 
Jezus, verlangt.
 1 Tessalonicenzen 5:16-18
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1. De voorbereidingen voor de Dorcas Voedsel- 
actie van 2019 zijn al begonnen. Wilt u bidden 
voor een goed verloop bij deze voorbereidingen?

2. Wilt u de Here danken voor de contacten die we 
hebben met oude en nieuwe vermogensfondsen? 
Dankzij de samenwerking met de besturen zien 
we mooie resultaten in onze projecten.

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

4. Wilt u danken dat we over een van onze 
projecten in Egypte mochten vertellen in een 
tv-programma? En wilt u bidden dat er meer van 
deze kansen op radio en tv mogen volgen?

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

6. Wilt u bidden dat de betrokkenheid van kerken 
bij het werk van Dorcas mag groeien en dat meer 
kerken met ons willen meewerken om een blijven-
de verandering te bewerkstelligen in de levens van 
anderen?

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

8. Vandaag is het de Internationale dag van de 
Roma. Goed onderwijs is dé kans voor de jongste 
generatie Roma om een beter leven te krijgen.  
Bid mee dat we veel jongens en meisjes uit Roma- 
gezinnen vooruit helpen en dat deze kinderen  
naar school gaan en huiswerkbegeleiding krijgen.

9. In Mozambique en Egypte zijn we een nieuw 
kindsponsorproject gestart met een nieuwe  
partner. Wilt u de samenwerking en de uitvoering 
van dit project opdragen in uw gebed?

10. Dank de Here voor de inzet van onze vrijwil-
ligers op het kantoor in Andijk. Wij zijn dankbaar 
dat zij ons helpen met bijvoorbeeld de post en de 
administratie.

11. Wilt u bidden voor de vluchtelingen uit Syrië 
die in de tentenkampen in Libanon verblijven? In 
januari zijn de kampen zwaar getroffen door storm 
en extreme regen- en sneeuwval.

12. Eind deze maand gaat Dorcas USA een aantal 
belangrijke relaties bezoeken. Bidt u mee dat 
deze ontmoetingen goed zijn en dat er een mooie 
samenwerking uit voortvloeit?

13. In het zuiden van Ethiopië is het onrustig. Wilt 
u bidden voor de veiligheid van de medewerkers 
van het Dorcas-team en dat zij hun werk zo goed 
mogelijk kunnen blijven uitvoeren? 

14. Wilt u bidden voor  
stabiliteit en groei van onze  
projecten in Mozambique? 

15. Om onze landendirecteuren nog intensiever 
te betrekken bij de onderwerpen die de hele 
organisatie aangaan, is er regelmatig teamoverleg, 
zo ook vandaag. Bid voor wijsheid en gezamenlijke 
betrokkenheid.

16. 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?

17. Armoede is in Egypte 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 tools en een goede opleiding 
betaald werk kunnen vinden.

18. Bid om wijsheid voor het managementteam, 
onder leiding van algemeen directeur Leo Visser. 
In een wereld waarin de veranderingen op allerlei 
terreinen zich 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. Twintig miljoen mensen in Jemen hebben niet 
genoeg voedsel voor de dagelijkse maaltijden. 
Dorcas werkt in Jemen en we bidden voor fondsen 
waardoor we meer mensen kunnen bereiken. 
Bidt u mee?

20. In Oekraïne verleent Dorcas steun aan men-
sen in het oorlogsgebied. De meest kwetsbaren 
ontvangen een tijdelijke uitkering, in combinatie 
met psychologische hulp. Daarnaast geeft Dorcas 
er training om te voorzien in voedsel. We bidden 

GEBEDSBRIEF
april 2019

Zie, God is mijn helper, de Heer 
is het die mijn leven draagt. 
Psalm 54:6
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voor een einde aan de gevechten en voor hoop 
voor de mensen.

21. Verschillende ondernemersclubs zetten zich in 
om het werk van Dorcas te ondersteunen. Wilt u 
God danken voor hun creativiteit en de moge-
lijkheden die zij hebben om allerlei acties op te 
zetten?

22. Onze nieuwe website geeft ons nog meer  
mogelijkheden om beter informatie te kunnen 
delen. Dank de Here dat we op verschillende 
manieren onze verhalen kunnen vertellen? 

23. Wilt u met ons danken voor de mooie contact- 
en die we hebben met onze lokale partners die 
zich telkens weer inzetten voor hun medemens en 
zo de liefde van God laten zien?

24. Recent hebben we brieven gestuurd om  
aandacht te vragen voor een overeenkomst bij  
periodieke giften. Dank de Here voor de vele 
reacties die we hierop hebben gekregen. 

25. Sinds vorig jaar voeren we in Albanië, Molda-
vië en Oekraïne projecten uit waarin we investeren 
in familieontwikkeling. Wilt u bidden dat Dorcas 
hiervoor een goed concept kan ontwikkelen, zodat 
we meer van deze programma’s kunnen opzetten?

26. Financieel directeur Nico Hoogenraad heeft 
vorige maand afscheid van Dorcas genomen. Hij is 
voorganger geworden van een internationale kerk 
in Zwitserland. Wilt u met ons God danken voor 
alles wat Nico als bevlogen en deskundig leider 
voor de missie van Dorcas heeft betekend? Bid 
ook om een zegen over de nieuwe taak die hij en 
zijn vrouw op zich hebben genomen.

27. Zuid-Soedan is al jaren verwikkeld in een  
burgeroorlog. Nu is er een vredesakkoord  
gesloten. Wilt u bidden voor stabiliteit in het land 
en een goede uitwerking van het vredesproces?

28. Vandaag is het Werelddag voor Veiligheid 
en Gezondheid op het werk. Met regelmaat 
reizen collega’s naar landen waar het onveilig en 
onrustig is. Wilt u bidden om Gods bescherming 
en leiding over alle reizen? Wilt u ook bidden voor 
de veiligheid en gezondheid van onze collega’s en 
vrijwilligers in Nederland?

29. Graag zouden wij zien dat het team van 
regiocoördinatoren verder wordt uitgebreid. Wilt u 
bidden dat meer mensen uit verschillende regio’s 
zich hiervoor geroepen voelen?

30. Dorcas zet zich in voor de allerarmsten en 
meest kwetsbaren. Het is niet altijd gemakkelijk 
die te bereiken. Wilt u bidden dat God onze ogen 
opent om de mensen te zien die niet gezien 
worden en om die mensen te bereiken die door 
niemand anders bereikt worden?

Bid 
mee!


