
1. We zijn dankbaar dat we twee nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen in ons team 
personeelszaken. Wilt u bidden dat zij zich thuis 
mogen voelen bij Dorcas?

2. In het najaar start Dorcas een nieuwe 
fondsenwervingsactie. Wilt u bidden voor 
wijsheid en creativiteit bij het bedenken en 
uitvoeren van de actie?

3. In onze Adopt a granny-projecten willen 
we de ouderen stimuleren om actiever deel 
uit te gaan maken van de gemeenschap. 
Wilt u bidden voor deze ouderen en voor de 
projectleiders die dit organiseren?

4. Wilt u bidden voor het land Tanzania, de 
leiders en de inwoners?

5. EO Metterdaad gaat deze maanden met 
een filmploeg op reis naar een paar van onze 
projecten. Wilt u bidden voor een veilige reis en 
voor een succesvolle campagne?

6. In september start het nieuwe seizoen van 
jaarplannen uitwerken en budgetteren voor 
2020. Bid om wijsheid en kracht voor de 
leidinggevenden in Nederland en de Dorcas-
landen in deze belangrijke en vooral intensieve 
periode.

7. Regelmatig reizen onze collega’s af naar 
onze projectlanden. Bidt u voor veiligheid en 
bescherming?

8. Dorcas onderneemt veel nieuwe projecten 
in diverse landen en werkt daarbij samen 
met nieuwe partners. Bidt u met ons mee om 
wijsheid in de samenwerking?

9. Op 11 en 12 september komen we bij elkaar 
met EU-CORD-partners: 26 christelijke hulp- en 
ontwikkelingsorganisaties in de EU. Bid voor 
goede gesprekken en nieuwe mogelijkheden 
voor samenwerking.

10. Vandaag houdt Dorcas de ‘Samen-Dorcasdag’. 
Wilt u bidden voor een zegenrijke dag?

11. Momenteel werken we aan grotere 
projectvoorstellen waarmee we mensen in 
onder andere Irak en Mozambique de komende 
tijd willen helpen om los te komen van noodhulp 
en weer een eigen inkomen te kunnen gaan 
verdienen. We bidden voor een goed proces en 
financiering. Bidt u mee?

12. Vandaag vergadert de Raad van Toezicht 
van Dorcas met de directie. De toezichthouders 
kijken met een kritische blik mee over de 

schouders van de directie. Bid voor een 
constructieve samenwerking en een goede 
vergadering.

13. Met onze collega’s in Kenia zijn we 
aan het nadenken over de impact van 
klimaatverandering en hoe we hier rekening 
mee kunnen houden in de uitvoering van onze 
projecten. Wilt u bidden voor Gods leiding?

14.  Wilt u bidden voor de gezondheid en 
veiligheid van het personeel van Dorcas in 
binnen- en buitenland?

15.  Al sinds 2015 wordt Jemen geteisterd 
door een verwoestende oorlog en nog steeds is 
de nood hoog! Wilt u met ons meebidden dat 
Dorcas financieringsmogelijkheden krijgt om 
hulp te blijven geven in dit land?

16.  Wilt u bidden voor ons werk in Syrië en 
Zuid-Soedan? Momenteel zijn we bezig met het 
geven van veldworkshops – in samenwerking 
met leden van de Dutch Relief Alliance, waar 
Dorcas ook deel van uitmaakt – om zo de 
projecten meer vorm te geven.

17.  Meerdere vrijwilligers zijn door leeftijd 
of gezondheid genoodzaakt met hun 
vrijwilligerswerk te stoppen. Dat is vaak moeilijk 
omdat het werk al zo lang bij hun leven hoort. 
Wilt u voor deze vrijwilligers bidden?

18.  Dorcas is op zoek naar nieuwe 
voedselactiecoördinatoren, regiocoördinatoren, 
werkgroepen en kledinginzameldepots. We 

bidden om zegen voor deze zoektocht.

19. We zijn dankbaar dat we ook samen 
met kerken de missie van Dorcas kunnen 
uitvoeren. Gezamenlijk zorgen we voor blijvende 
verandering in het leven de allerarmsten.

20. Wilt u God danken voor de vele vrijwilligers 
die zich belangeloos voor Dorcas inzetten?

21. Vandaag is het de Internationale dag van 
de vrede (VN). Wilt u bidden voor vrede in de 
landen die verscheurd worden door conflicten?

22. Wilt u danken voor de vele bedrijven in 
Nederland die zich inzetten voor Dorcas door 
middel van financiën en door hun kennis en 
ervaring met ons te delen?

23. Dank God voor projecten in Egypte en Zuid-
Soedan die we met subsidie van de Europese 
Unie kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen we 
vrouwen en jongeren aan een baan helpen of 
helpen een eigen bedrijf te starten.

24. In oktober brengt een Dorcas-
vertegenwoordiger een bezoek aan de VS en 
spreekt daar met een aantal mogelijke partners. 
Bidt u mee voor vruchtbare gesprekken?

25. Dorcas wil de informatieverstrekking voor 
sponsoren opfrissen. Bidt u mee voor een zegen 
bij dit proces?

26. We zijn God dankbaar voor het grote aantal 
volgers op onze socialmediakanalen. Dankt u 
mee?

27. Dankt en bidt u mee voor de lokale Dorcas-
medewerkers in Tanzania? Ze zijn gedreven om 
kwetsbare mensen te helpen.

28. Vandaag is het burendag. Een moment 
om stil te staan bij het belang van de lokale 
gemeenschap om mensen heen. Wilt u bidden 
voor de sociale vangnetten waarbij we de lokale 
gemeenschap betrekken in landen als Albanië 
en Moldavië?

29. Deze maanden verwachten we van 
een aantal vermogensfondsen uitslagen op 
financieringsaanvragen die we hebben gedaan 
voor projecten. Wilt u bidden dat de besturen 
van deze fondsen positief reageren?

30. Dank God dat meerdere van onze relaties 
Dorcas in hun testament hebben opgenomen.

Gebedsbrief
september 2019

Schep in mij een rein hart, o God, 
en vernieuw in mijn binnenste een 
standvastige geest.

Psalm 51:12
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1. Vandaag is het de Internationale dag van de 
ouderen (VN). Wilt u danken dat Dorcas deel 
uitmaakt van een internationaal netwerk dat 
toegang geeft tot nieuwe kennis en ervaringen 
waarmee we onze inzet voor en met ouderen kun-
nen verbeteren?

2. Deze maand bezoeken de directeuren elk een 
van de projectlanden. Bid voor veiligheid en goede 
contacten tijdens deze reizen.

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

4. In onze Child support-projecten stimuleren wij 
de kinderen om deel te nemen aan een pro-
gramma dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren 
beter toegerust worden om uitdagingen in hun le-
ven aan te pakken. Bidt u mee dat dit programma 
vrucht mag dragen?

5. Eind oktober start het Reformatorisch Dagblad 
een campagne voor de projecten van Stichting 
Hulp Oost-Europa en Dorcas in Moldavië. Wilt u 
danken voor deze mooie samenwerking en bidden 
voor een geslaagde campagne?

6. Wij hopen in de komende maanden geschikte 
mensen te vinden voor ons team marketing en 
communicatie. Bidt u mee voor de juiste mensen?

7. We zijn dankbaar voor de steun en de gelden 
die wij elke maand weer ontvangen. Dankt u mee?

8. Wilt u bidden voor de ouders van de kinderen in 
onze kinderprogramma’s dat zij door middel van 
onze trainingen een veilig thuis weten te creëren 
voor de kwetsbare kinderen?

9. Dorcas ondersteunt samen met kerken, lokale 
overheden en partnerorganisaties al jaren kwets-
bare en chronisch arme families in Oost-Europa. 
Dank God voor de mogelijkheden die Hij ook deze 
families heeft gegeven.

10. Bid voor vrede, verzoening en genezing van 
trauma’s in Irak. De onveiligheid is er nog steeds 
groot en er zijn nog veel conflicten.

11. Wilt u bidden voor de Dorcas-medewerkers en 
-partners die met de Romagemeenschap werken? 
Bid voor wijsheid en bid voor de Romaleden die 
leiding gaan geven aan hun eigen veranderpro-
cessen.

12. Dorcas gaat nadenken over hoe we mensen 
beter kunnen voorbereiding op eventuele (natuur)
rampen. Bid voor wijsheid bij de evaluaties en de 
besprekingen.

13. De Dorcas-werkgroepen worden bij hun 
activiteiten vrijwel overal ondersteund door een 

grote, trouwe achterban. We 
zijn dankbaar voor zo veel 
betrokkenheid.

14. Veel granny’s ervaren eenzaamheid, doordat 
ze alleen zijn achtergebleven. Wilt u bidden om 
Gods nabijheid in hun leven?

15. Dorcas is al druk bezig met de voorbereidin-
gen voor de jaarlijkse voedselactie in november. 
Bidt u mee voor een goede voorbereiding en een 
goed verloop?

16. In Irak werken we samen met een aantal an-
dere organisaties aan projecten die er met name 
op gericht zijn dat mensen hun verwoeste leven 
weer op kunnen bouwen en dat er zorg is voor de 
meest kwetsbaren. Wilt u bidden voor Gods leiding 
hierover?

17. Wilt u bidden voor de gezondheid en veiligheid 
van de medewerkers en vrijwilligers in binnen- en 
buitenland?

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

Gebedsbrief
oktober 2019

Dit is wat wij Hem hebben horen 
verkondigen en wat we u verkondi-
gen: God is licht, er is in Hem geen 
spoor van duisternis. 

1 Johannes 1:5
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19. Wilt u danken voor de mooie contacten die we 
hebben met onze lokale partners, die zich telkens 
weer inzetten voor hun medemens en zo de liefde 
van God laten zien?

20. Een aantal ondernemers is betrokken bij het 
Dorcas Winkel Investeringsfonds waarmee Dorcas 
nieuwe winkels wil openen. Wilt u bidden voor de 
investeringen in dit fonds?

21. We zijn God dankbaar dat we in Kenia een 
nieuwe manier van werken konden testen en dat 
deze goede resultaten liet zien; dit geeft hoop voor 
de toekomst. De nieuwe aanpak heeft tot doel dat 
mensen in hun eigen inkomen leren te voorzien. 
Dankt u met ons mee?

22. Dank God voor alle giften, groot en klein, die 
Dorcas ontvangt. Samen kunnen we de levens van 
anderen blijvend veranderen.

23. Dank God voor de goede samenwerking en 
eenheid tussen de verschillende teams die zorgen 
voor de financiering, programmering van de pro-
jecten en het zoeken naar strategische partners.

24. Er zijn nog veel conflicten tussen verschillende 
etnische volken in Ethiopië over toegang tot land 
of andere hulpbronnen. Wilt u bidden dat de over-
heid haar rol oppakt om vrede en rust te bewaren?

25. Het werk van Dorcas blijft hard nodig! Wilt u 
samen met ons bidden dat steeds meer jongeren 
zich aan het werk van Dorcas willen binden?

26. Wilt u danken voor het vele werk dat de onder-
nemersgroep Regio West voor Dorcas doet?

27. De bezoeken aan werkgroepen en depots 
leveren vaak prachtige gesprekken op en fijne 
contacten. We zijn dankbaar voor zo veel betrok-
kenheid in het land. Dankt u mee?

28. Peter Palsma is inmiddels een aantal 
maanden bij Dorcas aan de slag als directeur 
bedrijfsvoering. We zijn God dankbaar dat Hij Peter 
aan het Dorcas-team heeft toegevoegd. Wilt u 
bidden dat God hem zegent in alle taken die hij te 
vervullen heeft?

29. In de sponsorprojecten is onze manier van 
werken gewijzigd. Bidt u mee voor een goede 
uitwerking van onze vernieuwde aanpak?

30. Wilt u bidden voor het land Irak, de leiders en 
de inwoners?

31. Dank God voor de goede contacten die er zijn 
met bestuursleden van vermogensfondsen.


