
Nederland is, net als een groot deel van de wereld, getroffen door het coronavirus. 
Ook wij ondervinden inmiddels de gevolgen in ons dagelijks werk voor de  
allerarmsten. We willen u vragen samen met ons te bidden voor ons werk,  
voor onze vrijwilligers en medewerkers én voor de allerarmsten die onze hulp nog 
steeds nodig hebben. Bid u met ons mee?

EXTRA GEBEDSBRIEF

‘Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild.’

 Psalm 91 vers 4
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Waar u concreet voor kunt bidden:

•  In de landen waar wij werken zijn de gezondheidsvoorzieningen  
 veel minder goed dan in Nederland. Wilt u bidden dat het  
 coronavirus die landen niet hard zal treffen en dat ook de  
 allerarmsten worden gespaard?

•  Onze vrijwilligers vallen, vanwege hun leeftijd, voor een groot   
 deel in een risicogroep. We bidden dat zij gespaard mogen   
 blijven.

•  We hebben de winkels voorlopig moeten sluiten en lopen  
 daardoor inkomsten mis. We weten niet welke financiële  
 gevolgen er nog meer zullen zijn. Wilt u bidden dat de projecten  
 van Dorcas niet zullen lijden onder deze crisis? 

•  We kunnen geen bezoek meer brengen aan onze landen- 
 kantoren en de projecten in het buitenland. We bidden voor   
 kracht en wijsheid voor al onze medewerkers in het buitenland.

•  Het coronavirus treft in het bijzonder oudere mensen. Wilt u   
 bidden voor de grannies in onze projecten? Dat zij gezond blijven  
 en vertrouwen op onze Hemelse Vader in deze onzekere tijd.

•  Bid mee voor de medewerkers van het hoofdkantoor. Zij werken  
 zoveel mogelijk vanuit huis en proberen op deze manier het werk  
 van Dorcas gewoon door te laten gaan. Bid u mee voor wijsheid  
 en het nemen van goede besluiten in hectische tijden?

Bid 
mee!


