
1. Wilt u bidden om een zegen voor het 
prachtige kinderproject in de Egyptische 
hoofdstad Caïro? Dit project wordt uitgevoerd 
op een schone plek midden in een vuilniswijk, 
waar kinderen veilig kunnen spelen en leren.

2. Het jaar 2019 is in financieel opzicht 
afgesloten. De directie is dankbaar voor de 
trouwe achterban van Dorcas, die samen met 
alle medewerkers in binnen- en buitenland heel 
veel heeft mogen betekenen in de levens van 
mensen die gebukt gaan onder armoede en 
onderdrukking. 

3. We zijn in februari begonnen met een nieuw 
sponsorproject voor kinderen in Oekraïne. Wilt u 
bidden voor een goede start en dat Dorcas voor 
dit project nieuwe sponsors mag vinden?

4. Het televisieprogramma EO Metterdaad 
besteedt in maart meerdere keren aandacht 
aan het werk van Dorcas in Albanië. We danken 
voor deze kans om ons werk en de uitkomsten 
daarvan te kunnen laten zien.

5. Bidt u mee dat veel kerken betrokken raken 
bij de missie van Dorcas om een blijvende 
verandering te brengen in het leven van de 
allerarmsten? 

6. Er zijn op dit moment veel vrijwilligers van 
Dorcas die door rouw, ziekte of moeilijke 
omstandigheden verdriet hebben. We willen 
voor hen bidden.

7. Deze maand start in Kenia een nieuw 
sponsorproject voor kinderen. Er is al veel werk 
verzet. Wilt u bidden om een zegen over dit 
project?

8. We willen danken voor een heel mooie 
Dorcas Voedselactie. We hebben begin dit jaar 
ruim 27.000 pakketten kunnen uitdelen.

9. De situatie in Jemen staat ook wel bekend 
als de grootste huidige humanitaire crisis. De 
crisis in dit land is erg ingewikkeld geworden. 
Bid voor hoop en geloof in vrede voor de 
inwoners van Jemen. 

10. Wilt u danken voor een zeer betrokken 
achterban die ons ook financieel ondersteunt? 

11. Dorcas helpt chronisch arme families in 
Oost-Europa om in hun eigen inkomsten te 
kunnen voorzien en deel te zijn van een sociaal 
vangnet. Bid om een goed vervolg van het 
Family Development-programma in Albanië, 
Moldavië en Oekraïne.

12. Wilt u danken voor het prachtige resultaat 
van de campagne die door het Reformatorisch 
Dagblad voor onze projecten in Moldavië is 
gevoerd?

13. We wachten op een reactie op een aantal 
subsidieaanvragen in Syrië en Libanon. Wilt u 
bidden voor goedkeuring?

14. Dorcas is bezig met het invoeren van een 
nieuw computersysteem in zowel Nederland als 
in de landen waar we werkzaam zijn. Bid dat dit 
proces soepel mag verlopen.

15. De voorstellingen van Op en Top Vrouw 
laten aan veel Nederlandse vrouwen zien 
wat de impact is van ons werk in het leven 
van vrouwen in onze projectlanden. We zijn 
dankbaar dat we dankzij deze voorstellingen 
ons werk onder de aandacht kunnen brengen.

16. Er zijn veel nieuwe plannen voor dit jaar 
om de dienstverlening aan onze vrijwilligers 
te verbeteren of uit te breiden. We bidden om 
wijsheid. 

17. Wilt u danken voor vele enthousiaste 
vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de 
Dorcas Voedselactie?

18. Wilt u bidden dat we een nieuwe manager 
personeelszaken mogen vinden die tot zegen 
mag zijn voor de afdeling en voor Dorcas als 
organisatie?

19. In Jemen is er na een korte wapenstilstand 
onrust en wordt er weer gevochten tussen 
de verschillende partijen. Bid voor vrede en 
veiligheid.

20. We zijn dankbaar dat de voedselpakketten 
op de plek van bestemming zijn aangekomen. 
De pakketten zijn een grote bemoediging voor 
de ontvangers.

21. Bid voor goede contacten met de 
Nederlandse ambassades in de landen waar we 
werken.

22. In de komende weken werken we aan een 
nieuwe samenwerking in Oekraïne. Dit is een 
complex proces waarbij veel verschillende 
partijen betrokken zijn. Wilt u hiervoor bidden?

23. Een groep jongeren uit de Nederlands 
Gereformeerde Kerk in Doetinchem gaat in 
de zomervakantie op reis naar Roemenië om 
de deelnemers in onze projecten te bezoeken. 
Dank voor deze betrokken jongeren.

24. Wilt u bidden voor de transporten van de 
laatste voedselpakketten die deze maand nog 
gepland staan?

25. We vragen gebed voor Albanië. Voor goede 
medewerkers en vrijwilligers, die zich willen 
inzetten voor hun land. 

26. In Ethiopië komt er meer ruimte voor 
vrijheid en rechtvaardigheid. Wilt u bidden dat 
de regering dit proces in goede banen mag 
leiden?

27. Vandaag is er een themabijeenkomst 
‘Erfrecht en nalaten’ in de Dorcas-winkel 
in Rijssen. Bidt u mee voor een goede 
bijeenkomst?

28. In Irak is onze nieuwe landendirecteur 
Wisam Obayes begonnen. We bidden voor 
wijsheid in zijn nieuwe rol.

29. We zijn dankbaar dat we met een lokale 
partner in Jemen voedselpakketten hebben 
mogen uitdelen. 

30. Wij zijn dankbaar voor ons directieteam, 
bestaande uit Leo Visser, algemeen directeur, 
en Peter Palsma, directeur bedrijfsvoering. De 
directeuren vullen elkaar goed aan met hun 
kwaliteiten en persoonlijkheden. 

31. Regelmatig reizen collega’s af naar onze 
projectlanden. Bidt u mee voor veiligheid en 
bescherming?
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1. Een van de grootste problemen waar men 
in Afrika mee te kampen heeft, is klimaatver-
andering. Wilt u bidden voor Gods leiding als 
wij projecten ontwikkelen en uitvoeren die de 
bevolking helpen om met de gevolgen van 
klimaatverandering om te gaan?

2. De voorbereidingen voor de 25e voedselactie 
zijn begonnen. Wilt u bidden voor een goede 
voorbereiding en voor iedereen die hier bij 
betrokken is?

3. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die 
zich inzetten voor Dorcas. Ieder van hen heeft 
een eigen, inspirerend verhaal.

4. Bid voor de plannen die Dorcas aan het 
maken is voor vervolgprojecten in Jemen. In de 
complexe situatie waarin het land verkeert, is 
wijsheid en geduld nodig om de juiste stappen 
te zetten. 

5. Wilt u danken en bidden voor het team van 
Dorcas in Kenia en de lokale partners waarmee 
zij schouder aan schouder projecten uitvoeren?

6. Verhalen van mensen voor wie we ons 
werk doen, spelen een belangrijke rol in onze 
communicatie. Bidt u mee voor aansprekende 
verhalen?

7. We werken momenteel aan het jaarverslag 
over 2019. Wilt u bidden voor inspiratie en een 
mooi verslag?

8. Dankbaar zijn we voor de nalatenschappen 
die wij mogen ontvangen. 

9. We vragen gebed voor nieuwe mogelijkheden 
voor fondsen voor Mozambique en Tanzania. 

10. Dorcas bestaat 40 jaar. Op diverse manie-
ren komt dit de komende tijd aan bod. Wilt u 
bidden voor een mooi jubileumjaar?

11. Bidt u met ons mee om een positieve uit-
slag van de projectaanvragen die we voor onze 
projecten in Mozambique en Ethiopië hebben 
ingediend?

12. Peter Palsma heeft als directeur bedrijfs-
voering veel op zijn bord. Bid voor kracht en 
wijsheid om de juiste beslissingen te nemen.

13. Wilt u bidden voor wijsheid voor goede 
gesprekken en besluiten tijdens de tweedaagse 
conferentie van Dorcas, de lokale partner en 
andere organisaties over onze samenwerking in 
Jemen voor 2020 en daarna?

14. Bid dat de bezoeken van 
medewerkers van Dorcas aan 
vermogensfondsen in de Ver-
enigde Staten vruchtbare relaties 
mogen opleveren.

15. We zijn dankbaar dat we er in Irak 4 nieuwe 
medewerkers bij hebben gekregen. We bidden 
voor de veiligheid van de mensen die in Irak 
actief zijn voor Dorcas.

16. Dorcas wil zich uitspreken tegen onrecht en 
opkomen voor de mensen van wie de stem niet 
wordt gehoord. Bid dat God ons inzicht geeft 
in de onderwerpen waarover wij ons moeten 
uitspreken en wijsheid om dit op de juiste wijze 
te doen.

17. Dorcas is lid van meerdere netwerken. 
Binnen deze netwerken zijn we bezig met het 
ontwikkelen van subsidieaanvragen. Wilt u 
bidden voor een goede samenwerking en een 
goed resultaat?

18. Voor Dorcas Albanië en partners blijft 
het heel lastig dat zo veel mensen het land 
willen verlaten, terwijl zij juist hun best doen 
omstandigheden te verbeteren in het land. Bid 
voor hen om moed, doorzettingsvermogen en 

GEBEDSBRIEF
april 2020

Hosanna voor de Zoon van David! 
Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer! Hosanna in de hemel! 
Matteüs 21: 9

DORCAS | POSTBUS 12 | 1619 ZG ANDIJK | TEL. 0228 595900 | INFO@DORCAS.NL | WWW.DORCAS.NL

ook inzicht om te weten waar ze hun energie 
kunnen inzetten.

19. Het werk van Dorcas Ethiopië breidt zich uit 
en wordt complexer. We vragen gebed om oog 
voor kwaliteit en voor elke persoon met wie we 
mogen samenwerken.

20. Bid voor de medewerkers in Nederland die 
zich bezighouden met programmaontwikkeling. 
De medewerkers doen hun best om de landen-
teams goed te begrijpen en verder te helpen bij 
de ontwikkeling van programma’s.

21. In Noord-Syrië wordt er nog steeds gevoch-
ten en veel mensen zijn hierdoor op de vlucht 
geslagen. We bidden voor vrede. 

22. Dank voor nieuwe mogelijkheden die zich 
voordoen, in Nederland en in het buitenland, om 
fondsen te werven voor onze projecten.

23. We bekijken op dit moment hoe we onze 
humanitaire hulpprojecten het best kunnen 
organiseren om optimale hulp te leveren. Bidt u 
mee voor goede beslissingen in dit proces?

24. Wilt u bidden voor een stabiele situatie in 
Irak en begrip tussen de verschillende religieuze 
en rivaliserende groeperingen?

25. Hulporganisaties ervaren in het noorden van 
Jemen veel hinder tijdens hun werk en hebben 
te maken met grote risico’s. Wilt u bidden voor 
een veiliger situatie, zodat hulpverleners hun 
werk weer kunnen doen? 

26. Enkele medewerkers van Dorcas hebben te 
maken met (langdurige) ziekte. We bidden voor 
rust en herstel. 

27. We vragen gebed voor ons team in Libanon 
en Syrië. Zij vangen vluchtelingen op en zetten 
zich, ondanks de gevaren, ook in voor de lokale 
gemeenschap die het economisch zwaar heeft.

28. Onze website krijgt steeds meer bezoekers 
en mensen weten ons via internet steeds beter 
te vinden. Daar zijn we dankbaar voor.

29. Wilt u bidden voor voldoende inkomsten 
om onze duurzame ontwikkelingsprojecten te 
kunnen blijven uitvoeren?

30. We vragen gebed voor de leidinggeven-
den bij Dorcas. Bid dat de manier waarop de 
organisatie is ingericht, mag bijdragen aan een 
efficiënte uitvoering van de doelstelling, met 
oog voor elkaars welbevinden.  


