
1. Wilt u bidden voor kalmte in Noord-Syrië? De 
situatie blijft gespannen en wanneer het conflict 
toeneemt zal men zich genoodzaakt voelen naar 
Irak te vluchten.

2. Tijdens de voedselactie horen veel mensen in 
Nederland voor het eerst over Dorcas. Bidt u met 
ons mee dat mensen geraakt worden door dit 
verhaal?

3. Vandaag start de 24e editie van de Dorcas 
Voedselactie. De actie duurt tot 10 november.  
Wilt u bidden dat de actie goed mag verlopen voor 
de vrijwilligers en dat zij ook plezier aan de actie 
mogen beleven?

4. We hopen binnenkort nieuwe marketing- en 
communicatiecollega’s te verwelkomen. Wilt u 
bidden voor een goed inwerkproces en dat ze zich 
snel thuis zullen voelen?

5. Vandaag geeft een van onze collega’s een 
presentatie bij een vermogensfonds dat een aantal 
projecten in Ethiopië financiert. Wilt u danken voor 
de ondersteuning en betrokkenheid van dit fonds?

6. Vandaag is het 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.

7. Op Wereldouderendag hebben vele ouderen 
uit onze projecten in het buitenland deelgenomen 
aan verschillende activiteiten, waarvoor ook de 
lokale autoriteiten waren uitgenodigd. Wij bidden 
dat de autoriteiten hun houding ten opzichte van 
kwetsbare ouderen aanpassen. Bidt u mee?

8. Onlangs is er een Dorcas-winkel in Apeldoorn 
geopend. Wij zijn dankbaar voor de winkel, en voor 
de vele vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. Dankt 
u mee?

9. Wilt u ervoor danken dat wij op onze afdeling 
personeelszaken een nieuwe collega hebben 
kunnen vinden die verantwoordelijk is voor het 
veiligheidsbeleid van alle reizende Dorcas-mede-
werkers wereldwijd?

10. Dorcas heeft deelgenomen aan een training 
over financieringsmogelijkheden door de Europese 
Unie. De training werd gegeven door de EU-CORD, 
een samenwerkingsverband tussen christelijke 
organisaties. Wilt u een zegen vragen over het 
vervolg op deze training?

11.  Verschillende afdeling zijn hard bezig om 
de jaarplanning voor 2020 rond te krijgen. Wilt u 
bidden voor wijsheid bij het formuleren van onze 
visie, doelen en plannen?

12. Dorcas werkt in Mozambique met andere 
organisaties en lokale bedrijven samen aan de 
ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten.  
Bid voor een goed proces en een goede  
samenwerking.

13. Wilt u bidden om een zegen voor het nieuwe 
softwaresysteem dat we vanaf deze maand gaan 
gebruiken voor sponsoring? Wilt u God vragen om 
een goede uitvoering ervan in de projectlanden?

14. De theatergroep Op en Top Vrouw voert in  
samenwerking met Dorcas op verschillende 
plekken in Nederland hun show Contrast op. Wilt 
u bidden dat de liedjes een zegen mogen zijn 
voor de bezoekers en dat de bezoekers betrokken 
willen raken bij het werk van Dorcas?

15. Deze maand komen alle landendirecteuren 
van onze internationale kantoren bijeen om  
besluiten te nemen over het beleid en de plannen 
van de organisatie. Wilt u danken voor hun trouw 
en deskundigheid en ze een zegen toebidden?

16. Deze maand vertrekt er een medewerker van 
Dorcas naar de Verenigde Staten om te praten met 
relaties die erover nadenken om met ons te gaan 
samenwerken. Bid voor vruchtbare gesprekken.

17. Wilt u bidden dat de jezidivluchtelingen die in 
Irak in tentenkampen verblijven weer veilig kunnen 
terugkeren naar hun eigen dorpen? Dorcas is  
betrokken bij de wederopbouw in de woon- 
gebieden van waaruit zij gevlucht zijn.

18. Dankt u mee voor de lokale Dorcas- 
medewerkers in Egypte? Ze zijn gedreven om de 
meest kwetsbare mensen te helpen. Bid voor hun 
veiligheid en gezondheid.

19. Elke maand vergadert het internationale  
managementteam met elkaar via Skype. Wilt u 
bidden voor een goed overleg en mooie plannen?

20. Dorcas is aangesloten bij verschillende 
netwerken van gelijkgezinde organisaties. Bid dat 
de deelname van Dorcas aan deze nationale en 
internationale netwerken zegenrijk mag zijn.

21. Wilt u met ons danken voor de bedrijven 
die zich samen met Dorcas inzetten om levens 
blijvend te veranderen door hun kennis, goederen 
en financiële middelen in te zetten?

22. In Albanië, Moldavië en Oekraïne is Dorcas 
volop bezig om chronisch arme gezinnen te 
helpen onafhankelijk te worden en een hoopvolle 
toekomst te geven. Bidt u mee dat we deze  
programma’s goed kunnen blijven uitvoeren?

23. Wij zijn dankbaar voor de vrijwilligers die als 
presentator door het land gaan om over het werk 
van Dorcas te vertellen. Dankt u mee?

24. Wilt u bidden dat God het werk van onze 
collega’s in Egypte zegent? Zij zetten zich in voor 
de allerarmsten en hebben een warm hart voor 
kinderen en volwassenen met een beperking.

25. 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 aan Dorcas’?

26. De ondernemingsraad behartigt de belangen 
van het personeel. Wilt u bidden voor goede 
overleggen met de werkgever en terugkoppeling 
naar de werknemers?

27. Wilt u bidden voor een mooie Dorcas-winter-
campagne zodat we nieuwe mensen bij ons werk 
kunnen betrekken?

28. Dorcas is dankbaar voor de sponsors die 
maandelijks een granny of kind ondersteunen. 
Bidt u met ons mee dat meer mensen zich hiertoe 
aangetrokken voelen?

29. Wij zijn dankbaar voor de vele houders van 
een inzameldepot voor textiel. Vaak zijn zij al 
jarenlang het gezicht van Dorcas in hun dorp of 
wijk. Dankt u mee?

30. Armoede is in Egypte een groot probleem. 
Samen met lokale partners leiden we jongeren en 
vrouwen op, omdat ze met een goede opleiding 
veel meer kans maken op betaald werk.
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Maar ik zal mijn stem in dank 
verheffen en U offers brengen; 
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!
Jona 2:10
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1. Na de storm Idai is er in Mozambique hard 
gewerkt aan wederopbouw. Wilt u bidden dat ook 
de sponsorkinderen en -ouderen hun leven weer 
kunnen oppakken?

2. Dorcas heeft meerdere openstaande vacatures 
in binnen- en buitenland. Wilt u bidden dat wij de 
juiste mensen voor deze functies zullen vinden?

3. Laten we blijven bidden voor Jemen, waar sinds 
2015 een verwoestende oorlog aan de gang is.  
De nood blijft hoog!

4. Wilt u bidden voor alle medewerkers in de 
logistiek, en dat de voedselpakketten veilig op de 
plek van bestemming komen?

5. Deze maand reist onze directeur Peter Palsma 
naar het Midden-Oosten om kennis te maken 
met het werk van Dorcas in Syrië en Libanon. 
Wilt u bidden voor goede ontmoetingen en voor 
veiligheid?

6. We zijn dankbaar voor de kerken die met 
Dorcas willen samenwerken om zich in te zetten 
een verandering in het leven van de allerarmsten 
te brengen. Zo volgen wij samen Jezus na. Dankt 
u mee?

7. Dorcas dient verschillende aanvragen in bij 
overheidsinstellingen om projecten te financieren. 
Wilt u hiervoor bidden?

8. De situatie in Libanon blijft onrustig. Wilt u 
bidden voor de leiders van het land en dat zij het 
beste voor hebben met hun land en de mensen?

9. Morgen wordt het Dorcas-jaarplan 2020 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bid voor 
een goede bijeenkomst en dank voor de vrijwillige 
inzet van de leden van de Raad van Toezicht in het 
afgelopen jaar.

10. Vandaag is het Internationale Dag van de 
Mensenrechten (VN). Ook Dorcas komt op voor  
de rechten van de mens door overheden aan te 
spreken op hun verantwoordelijkheden en de 
mensen bewust te maken van hun rechten. Bidt 
u dat dit onderdeel in onze projecten een goede 
uitwerking mag hebben?

11. Dorcas wil in verschillende plaatsen in 
Nederland een Dorcas-winkel openen. Bidt u met 
ons mee dat de onderhandelingen daarover goed 
zullen verlopen?

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

13. Goed onderwijs is dé kans voor de jongste 
generatie Roma om een beter leven te kunnen 
leiden. Bid mee dat we veel jongens en meisjes uit 
Romagezinnen vooruit mogen helpen en dat deze 
kinderen naar school gaan en huiswerkbegeleiding 
krijgen.

14. In Nederland zijn duizenden vrijwilligers voor 
het werk van Dorcas op de been. Ook in het 
buitenland zijn er vele vrijwilligers actief om het 
werk mogelijk te maken. Dorcas is zeer dankbaar 
voor deze mensen. Wilt u ze samen met ons Gods 
zegen toebidden?

15. Dank God voor alle vrijwillige penningmeesters 
die de financiën van de Dorcas-winkels beheren.

16. Bid om wijsheid voor het managementteam. 
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.

17. Dank God voor de samenwerking tussen 
teams, collega’s en partnerorganisaties. Bid ook 
voor een gezegende samenwerking in 2020.

18. 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 hen te zien die niet gezien worden en 
om hen te bereiken die door niemand anders 
bereikt worden?
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Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen 
die Hij liefheeft. 
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19. Dank God voor alle giften, groot en klein, die 
Dorcas dit jaar mocht ontvangen.

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

21. Voor de landen Zuid-Soedan en Syrië is  
Dorcas bezig een aanvraag te doen voor de  
financiering van noodhulpprojecten. Wilt u bidden 
dat deze aanvraag goed wordt ontvangen?

22. Sinds dit jaar maakt Dorcas deel uit van het 
wereldwijde netwerk HelpAge dat zich inzet voor 
de rechten van ouderen. In onze ouderenprojecten 
zijn we verschillende samenwerkingen met  
overheden aan het zoeken. Wilt u bidden voor 
positieve ontwikkelingen op dit gebied?

23. We zijn God dankbaar dat zo veel mensen  
ons wisten te vinden via online media. Dankt u 
met ons mee?

24. Wij danken God voor de vele mensen die ons, 
op welke manier dan ook, in staat hebben gesteld 
hulp te kunnen geven aan hen die het zo hard 
nodig hebben. Dankt u met ons mee?

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

26. Wilt u bidden voor de mensen die de feest-
dagen in eenzaamheid doorbrengen, ver weg en 
dichtbij?

27. Wilt u bidden dat God ons zegent met de  
financiële middelen die we in het nieuwe jaar 
nodig hebben om samen ons werk onder de 
allerarmsten mogelijk te maken?

28. Wilt u bidden voor vrede en verzoening in  
Syrië? Dank ook voor onze collega’s en het  
prachtige werk dat zij daar doen.

29. De Dorcas-medewerkers zijn heel dankbaar 
voor alle bidders, donateurs en vrijwilligers die het 
afgelopen jaar het werk van Dorcas trouw hebben 
ondersteund. Dank God dat Hij ons allemaal wil 
gebruiken in Zijn Koninkrijk.

30. Dank God dat we zo veel levens ten goede 
mochten veranderen in het afgelopen jaar. Bid 
voor wijsheid om hier in het nieuwe jaar mee 
verder te gaan.

31. ‘Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in 
alle eeuwigheid. Amen’ (Filippenzen 4:20). Dank 
de Here voor alle zegeningen die Hij het afgelopen 
jaar aan Dorcas heeft gegeven.

Bid 
mee!


