
1. Wij zijn dankbaar voor alle mooie verhalen die 
we ontvangen uit de landen waar we werken. Deze 
verhalen helpen om onze achterban te inspireren 
en aan ons te verbinden. Dankt u met ons mee?

2. Dankt u mee voor het goede bericht dat de 
huidige regering van Ethiopië zoekt naar vrede met 
de buurlanden en meer ruimte lijkt te geven aan 
hulporganisaties?

3. Jemen is in burgeroorlog en er zijn 14 miljoen 
mensen afhankelijk van hulp. Bid voor vrede in 
Jemen en dat het werk van Dorcas een zegen zal 
zijn voor hen die het zo hard nodig hebben.

4. De nieuwe brochure ‘Nalaten aan Dorcas’ 
wordt veel aangevraagd en we horen dat deze ook 
positief wordt ontvangen. Daar zijn we dankbaar 
voor. Wilt u met ons meedanken?

5. We danken vandaag voor onze vrijheid. Wilt u 
vandaag meebidden en -danken voor ons land?

6. De cabaretgroep Op en Top Vrouw is eind april 
vertrokken naar Ethiopië om opnames te maken 
voor een voorstelling waarin zij onder andere het 
werk van Dorcas laat zien. Wilt u danken voor deze 
vrouwen en bidden voor een goede reis vol mooie 
momenten en inspiratie?

7. Dank God dat we regelmatig telefoontjes en 
mailtjes krijgen van mensen die zich als vrijwilliger 
willen inzetten voor het werk van Dorcas.

8. Op steeds meer plaatsen, en met name in onze 
projectlanden, zien we de directe gevolgen van kli-
maatverandering. Bidt u mee voor bescherming en 
wijsheid ten behoeve van die mensen die hierdoor 
worden getroffen en onze hulp nodig hebben?

9. Wilt u bidden voor de partnerorganisaties en 
kerken die betrokken zijn bij het ondersteunen van 
meer dan duizend ouderen in Roemenië dat zij 
samen met andere partijen in de gemeenschap-
pen veel voor ouderen kunnen betekenen?

10. Dank de Here dat de vacatures van financieel 
manager in Irak en Zuid-Soedan zijn ingevuld. 
We bidden dat de nieuwe collega’s zich snel thuis 
voelen bij Dorcas.

11. Wilt u bidden dat Dorcas voldoende middelen 
als kennis, maar ook financiën zal ontvangen 
om de projecten zo goed mogelijk te kunnen 
uitvoeren?

12. Dorcas is op zoek naar vrijwilligers die een 
kledinginzameldepot willen beginnen. Een aantal 
depots heeft het afgelopen jaar zijn deuren moe-
ten sluiten. We bidden om opvolging. Bidt u mee? 

13. De komende maanden denken we na en 
bidden we voor de strategie van Dorcas in Irak 

voor de komende jaren. Bidt u met ons mee voor 
wijsheid en de juiste beslissingen?

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. Vandaag is het de Internationale dag voor 
het gezin. Wilt u bidden voor de familieontwikkel-
projecten in Moldavië waar gezinnen worden 
geholpen met het verbeteren van hun inkomen en 
daarmee meer zelfvertrouwen krijgen om uiteinde-
lijk op eigen benen te kunnen staan?

16. Maandelijks vergadert het Internationale 
Management Team (via Skype) met elkaar. Wilt u 
bidden voor een goede vergadering?

17. Dorcas onderhoudt intensief contact met 
een groot aantal bedrijven en ondernemers in 
Nederland. Dank onze Here dat zij het werk willen 
ondersteunen door middel van kennis, goederen 
en geld.

18. De afgelopen tijd zijn op verschillende afdelin-
gen nieuwe collega’s gestart. Dank de Here voor 
hun komst en bid dat zij zich snel thuis voelen.

19. Vorige maand vond in Mozambique een grote 
ramp plaats met de orkaan Idai. Zeker 400.000 
mensen werden getroffen. Zij zijn alles kwijt en 
hebben gebrek aan alles. Wilt u bidden om kracht, 
en ook dat de juiste hulp hen bereikt zodat ze 
weer kracht krijgen voor de toekomst?

20. In Egypte wordt gewerkt aan het uitbreiden 
van de trainingsbijeenkomsten voor boeren. De 

lokale organisaties worden getraind, zodat zij op 
hun beurt zelf nieuwe groepen boeren kunnen 
opleiden. Wilt u bidden voor goede kennisover-
dracht?

21. Dank voor alle medewerkers en vrijwilligers 
die zich met al hun talenten inzetten voor Dorcas. 
We zijn op zoek naar vrijwillige coördinatoren voor 
de Dorcas Voedselactie die dit jaar de actie willen 
organiseren in hun woonplaats, kerk of school. 
Bidt u met ons mee dat er zich hiervoor mensen 
zullen aanmelden?

22. Dank de Heer 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 dat we ook samen met 
kerken de missie van Dorcas kunnen uitvoeren. 
Gezamenlijk brengen we blijvende verandering in 
het leven van de allerarmsten.

24. Een van onze collega’s van team Bedrijven 
is met pensioen gegaan. Wij danken de Heer 
voor alles wat hij heeft betekend voor Dorcas en 
wensen hem Gods zegen toe. Wilt u bidden voor 
een nieuwe collega om zijn plek in te vullen.

25. In 2018 ontvingen we dertig nieuwe nala-
tenschappen. Dank de Here dat Hij ons elke keer 
weer voorziet van dat wat we nodig hebben.

26. In Albanië starten we met een nieuw 
programma in het noorden waarbij we ook met 
nieuwe Albanese partners gaan werken. Bidt u 
mee voor wijsheid om dit te kunnen vormgeven en 
onze waarden te laten aansluiten bij de uitvoering 
van het programma?

27. 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.

28. Veel granny’s ervaren eenzaamheid omdat ze 
alleen achter zijn gebleven. Wilt u bidden om Gods 
nabijheid in hun leven?

29. Het jaarverslag over 2018 is gepubliceerd. 
Wij zijn dankbaar voor het resultaat. Dankt u met 
ons mee?

30. Vandaag is het Hemelvaart. De Here Jezus 
is teruggegaan naar Zijn Vader. Een periode van 
verwachting breekt aan. Dank de Here dat Hij ons 
nooit alleen laat en dat we mogen uitzien naar 
Hem.

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

GEBEDSBRIEF
mei 2019

Daarna zal zich dit voltrekken: Ik 
zal mijn geest uitgieten over al wat 
leeft. Jullie zonen en dochters zullen 
profeteren, oude mensen zullen 
dromen dromen, en jongeren zullen 
visioenen zien; zelfs over slaven 
en slavinnen zal ik in die tijd mijn 
geest uitgieten. Joel 3: 1,2
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1. Vandaag start Peter Palsma in zijn functie als 
directeur Bedrijfsvoering. We zijn dankbaar voor 
zijn komst en bidden om een zegen over het werk 
dat hij gaat doen bij Dorcas.

2. Vandaag is het de Internationale dag van de 
kinderen. In Moldavië zijn twee nieuwe kinderpro-
gramma’s gestart. Wilt u bidden voor de teams 
die samen met de kinderen en hun ouders werken 
aan een betere toekomst voor deze kinderen?

3. Recent was er een vrijwilligersavond in Ureterp 
(Friesland). We zijn dankbaar dat zo veel mensen 
geraakt zijn door het werk dat in onze projecten 
gedaan wordt.

4. Voor onze werkgroepen en kledinginzamel-
depots hebben wij een nieuwe contactpersoon 
gevonden. Hier zijn wij dankbaar voor. Dankt u 
mee?

5. Wilt u danken voor de goede samenwerking 
met de partnerorganisatie in Egypte die zich inzet 
voor verbetering van de positie van kinderen en 
volwassenen met een beperking? 

6. Wilt u bidden voor het land Zuid-Soedan, de 
leiders en de inwoners?

7. We zijn dankbaar voor ons personeel in Kenia 
dat al jaren zo toegewijd en soms onder heel 
moeilijke omstandigheden de allerarmsten in Ke-
nia wil dienen. Wilt u bidden voor Gods inspiratie, 
motivatie en zegen voor hen?

8. Een paar collega’s zijn langdurig afwezig door 
ziekte. Wilt bidden voor herstel en dat zij Gods 
nabijheid mogen ervaren?

9. Dorcas is in Roemenië samen met andere orga-
nisaties bezig met aanvragen bij grote donoren om 
zo projecten bij Romagemeenschappen te kunnen 
uitvoeren. Wilt u bidden dat deze aanvragen suc-
ces zullen hebben?

10. Vandaag vieren we Pinksteren. De Here blijft 
bij zijn belofte en stortte Zijn Geest uit in mensen. 
Geprezen is Hij!

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

12. Dank God voor de medewerkers van cluster 
Partnerschappen. En bid om zegen over het werk 
dat dit team mag doen.

13. Wilt u bidden voor genezing en vrede voor 
Libanese en Syrische families en kinderen die zijn 
getroffen door het conflict? Bid dat de psychosoci-
ale zorg die de mensen krijgen hen helpt.

14. In Mozambique starten we met nieuwe Adopt 

a granny-projecten. Wilt u 
bidden om een zegen over 
het werk onder de ouderen in 
Mozambique?

15. We zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van de Dorcas Voedselactie – een groot project, 
waarbij Gods zegen onmisbaar is. Wilt u bidden 
voor de collega’s die erbij betrokken zijn?

16.  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, om-
dat ze met de juiste tools en een goede opleiding 
veel meer kans maken op betaald werk.

17. Op ons landenkantoor in Irak zijn in de afge-
lopen weken meerdere vacatures vervuld die lang 
open stonden. Daar zijn we dankbaar voor. Wilt u 
bidden dat deze nieuwe collega’s hun plek binnen 
de organisatie goed zullen kunnen vinden?

18. Het is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn 
mensen op de vlucht. Van Zuid-Soedan en Syrië 
tot Oost-Oekraïne. Wilt u bidden om kracht en 
bescherming voor hen die zijn gevlucht?

19. In Kenia zijn we heel actief bezig om meer sa-
menwerkingsverbanden met andere organisaties 
aan te gaan. Bid om Gods zegen over dit proces 
en dat het ertoe zal leiden dat we effectiever 
ondersteuning kunnen geven aan de allerarmsten 
in Kenia.

20. Op veel verschillende manieren kunnen we 
onze verhalen vertellen: in presentaties, via de 
sociale media of in ons magazine. Verhalen zijn 

GEBEDSBRIEF
juni 2019

Als u nu met Christus uit de dood 
bent opgewekt, streef dan naar wat 
boven is, waar Christus zit aan de 
rechterhand van God. Richt u op wat 
boven is, niet op wat op aarde is. 
Kolossenzen 3: 1,2
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cruciaal om mensen te verbinden aan ons werk. 
Bidt u mee voor creativiteit om deze verhalen zo 
goed mogelijk te vertellen?

21. Er gaat In Oekraïne een nieuw project van start 
voor ouderen in het gebied Donbass. De ouderen 
leven in moeilijke omstandigheden door het 
conflict. We werken samen met een internationale 
organisatie die speciaal gericht is op ouderen. Wilt 
u met ons meebidden voor een goede samenwer-
king en voor de hulp aan de ouderen?

22. Twintig miljoen mensen in Jemen hebben niet 
genoeg voedsel voor de dagelijkse maaltijden. We 
bidden voor fondsen, waardoor we meer mensen 
kunnen bereiken.

23. Onderdeel van veel van onze projecten is dat 
we overheden en andere betrokken partijen door 
middel van lobby proberen te beïnvloeden om 
beter beleid te voeren voor arme en kwetsbare 
groepen. Wilt u bidden om een zegen over de 
activiteiten die we hiervoor ondernemen?

24. Dorcas bouwt samen met collega’s en 
partners in Albanië, Oekraïne en Moldavië aan een 
gestructureerde aanpak om gezinnen in armoede 
te helpen. Bid dat we hierin samen met partners, 
lokale overheden, kerken en andere partijen zullen 
slagen.

25. Wij vragen uw gebed voor de nieuwe 
landendirecteur van ons kantoor in Zuid-Soedan. 
Ondanks het nieuwe vredesakkoord blijft het een 
moeilijke plek om te werken door de jarenlange 
burgeroorlog die in het land heeft gewoed.

26. 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?

27. Onze Engelse website is erg belangrijk voor 
ons. Graag vragen we uw gebed voor de ontwikke-
ling van deze website. Daarnaast danken we God 
voor zo veel volgers op de sociale media.

28. Bid voor Syrië. Bid voor een oplossing voor 
het conflict en voor vrede, zodat de mensen die 
gevlucht zijn kunnen terugkeren en in veiligheid 
kunnen leven.

29. We bidden voor onze lokale kerken die 
programma’s uitvoeren onder de allerarmsten 
en hierdoor invulling geven aan de woorden van 
Jezus Christus in Mattheüs 25.

30. We bidden voor ons werk in Zuid-Soedan. 
Onder moeilijke omstandigheden proberen we de 
meest kwetsbare mensen te bereiken en te onder-
steunen. Wilt u bidden om kracht voor het team en 
de mensen die we mogen dienen?


