
  
1. Wilt u bidden voor de medewerkers van Dorcas in 
Mozambique? Bid dat hun werk mag bijdragen aan 
duurzame verandering van het leven van de meest 
kwetsbare mensen.

2. De vakantieperiode komt eraan. Voor veel  
medewerkers van Dorcas zal die er anders uitzien 
dan ze voor de coronacrisis hadden bedacht. Bid 
dat de vakantieperiode toch een goede, gezonde 
en veilige tijd zal zijn waarin iedereen tot rust kan 
komen en nieuwe kracht kan opdoen voor het nieuwe 
werkseizoen. 

3. Veel Roma in Oekraïne zijn door de coronacrisis 
hun inkomen verloren. We zijn dankbaar dat de lokale 
medewerkers mogelijkheden hebben om deze en 
andere kwetsbare groepen te ondersteunen door 
voedsel en zeep uit te delen.

4. De Dorcas Spring Meeting kon dit jaar niet fysiek 
plaatsvinden en werd daarom voor de eerste keer 
online gehouden. We zijn dankbaar voor de techniek, 
waardoor we toch samen konden komen en veel van 
elkaar hebben mogen leren.

5. Zowel de overheid als de gezondheidszorg in 
Zuid-Soedan zijn niet in staat om adequaat op te 
treden tegen het coronavirus. Er is geen duidelijk 
beleid, geld en hulpmiddelen verdwijnen ‘zomaar’ en 
er zijn zorgen dat het virus conflicten zal veroorzaken 
tussen stammen. Wilt u bidden voor een stabiele en 
veilige situatie in het land?

6. We bidden voor het humanitaire hulpteam van 
Dorcas dat werkt aan een ‘toolbox’ en een trainings- 
module voor de medewerkers in binnen- en buiten-
land, zodat we snel en goed kunnen reageren op een 
noodsituatie.  

7. In Libanon en Syrië was de situatie rondom het 
coronavirus en de lockdown goed beheersbaar. De 
Dorcas-medewerkers hebben kwetsbare mensen 
gesteund en hun laten weten en voelen dat ze tijdens 
de lockdown niet alleen waren, en daar zijn we hen 
dankbaar voor. Dankt u met ons mee?

8. Bidt u mee voor de vrouwen en kinderen in Irak? 
Dat zij zich veilig, vrij en gelukkig mogen voelen.

9. De programma’s in Zuid-Soedan zijn ondanks de 
coronacrisis gewoon door blijven gaan. Het kantoor 
mag open blijven en de medewerkers kunnen hun 
werk, enigszins aangepast aan de maatregelen,  
nog steeds uitvoeren. Wilt u daarvoor danken?

10. We willen bidden voor vrede in Jemen en voor 
toegang tot het land en veiligheid voor hulp- 
verleningsorganisaties. Er is dringend medische hulp 
nodig voor mensen die corona hebben.

11. Dank voor de inkomsten die we vorige maand 
hebben ontvangen uit erfenissen en de verkoop van 
een huis. 

 
12. Wilt u vandaag bidden voor de medewerkers van 
Dorcas die in landen werken waar ze oorspronkelijk 
niet vandaan komen? Door het coronavirus mogen ze 
niet reizen, dus zijn ze alle lange tijd gescheiden van 
hun familie en vrienden. 

13. Het coronavirus heeft veel impact op het  
gemeenteleven in de kerken in Nederland. We zien 
een daling van de inkomsten uit collecten van kerken. 
Wilt u bidden voor voldoende inkomsten om samen 
een blijvende verandering te brengen in het leven van 
de allerarmsten?

14. Dank voor de heropening van de Dorcas-winkels. 
Er zijn allerlei maatregelen genomen waardoor de 
winkels op een veilige en verantwoorde manier weer 
open konden gaan. Dankt u mee dat veel bezoekers 
de weg naar onze winkels weer weten te vinden?

15. Er wordt in de maanden juli, augustus en  
september in Zuid-Soedan extreem veel regen 
verwacht, waardoor er een groot risico is op  
overstromingen. Wilt u bidden dat de gevolgen van  
de regen mee zullen vallen?

16. Het jaar 2019 hebben we financieel officieel 
afgesloten. We zijn erg dankbaar voor de hogere  
inkomsten in 2019. Daardoor kunnen we in deze 
crisis de meest kwetsbare mensen voorlopig nog de 
juiste hulp bieden.

17. We wachten op een reactie op meerdere  
subsidieaanvragen, onder andere in Kenia. Bid  
dat deze goedgekeurd zullen worden.

18. Sommige vrijwilligers willen wel graag weer aan 
de slag voor Dorcas, maar durven het nog niet aan. 
Door hun leeftijd of gezondheid behoren zij tot de  

risicogroep van het coronavirus. Wilt u voor hen 
bidden?

19. We zijn dankbaar dat we met ons jaarverslag 
2019 mensen hebben kunnen raken en inspireren.

20. Dank voor de trouwe steun van onze sponsors. 

21. We vragen gebed voor onze eenzame granny’s in 
Oost-Europa.

22. Wilt u bidden dat God ons ondanks de crisis zal 
blijven voorzien van financiële middelen? 

23. De voorwaarden van de overheid voor fondsen 
en subsidies worden steeds complexer. Bidt 
u mee voor wijsheid hoe we hiermee moeten 

omgaan?

24. We leren veel over online marketing en de inzet 
van sociale media. Wilt u meebidden dat we onze 
volgers blijven inspireren?

25. We vragen in deze tijd van coronamaatregelen 
gebed voor de kerken in Nederland en onze project-
landen. We voelen ons verbonden met elkaar, omdat 
we samen het Lichaam van Christus vormen. 

26. Dank voor de voedselpakketten van de Dorcas 
Voedselactie die het afgelopen voorjaar toch nog 
konden worden uitgedeeld. Door de maatregelen 
vanwege het coronavirus was het in eerste instantie 
niet mogelijk alle dozen te bezorgen. Door  
versoepelingen zijn uiteindelijk alle voedselpakketten 
alsnog bezorgd.

27. Via allerlei online communicatie probeert de 
directie de saamhorigheid binnen de organisatie 
te bewaken. Dat gaat gelukkig goed, maar soms 
wordt fysiek contact toch echt gemist. Bid dat de 
Dorcas-medewerkers wereldwijd de verbondenheid 
met elkaar mogen blijven ervaren. 

28. Dorcas zoekt naar actieve samenwerking met 
andere organisaties voor onze programma’s in 
Albanië. Bid dat we met meerdere organisaties goede 
samenwerkingsrelaties kunnen ontwikkelen en waar 
ze er al zijn, vasthouden.

29. De meeste vrijwilligers hebben hun werk in juni 
kunnen en willen hervatten. We zijn dankbaar en blij 
dat dit weer mogelijk is.

30. Fondsen die betrokken zijn bij het werk van 
Dorcas stellen zich in deze coronatijd flexibel op in 
hun voorwaarden. Wilt u daarvoor danken?

31. Wilt u danken voor de energie van de  
medewerkers in binnen- en buitenland? In deze 
crisistijd lukt het hun creatief om te gaan met de  
beperkingen en weten zij toch veel mensen te 
bereiken.

GEBEDSBRIEF
juli 2020

Maak mij, Heer, met uw wegen  
vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 

Psalm 25:4
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Bid 
mee!



1. Wilt u bidden dat er in Jemen voldoende hulp 
is om negatieve gevolgen van de coronacrisis te 
voorkomen? En bid voor onze lokale partner die de 
mensen in nood van voedsel voorziet.

2. Bidt u mee voor onze medewerkers in Moldavië? 
Dat zij ondanks de beperkende maatregelen van het 
coronavirus toch zoveel mogelijk hun werk kunnen 
blijven doen.

3. We zijn dankbaar voor de warme contacten met 
onze vrijwilligers die blijven bestaan zelfs nu wij 
elkaar als gevolg van de coronamaatregelen niet 
kunnen bezoeken. 

4. Wilt u bidden dat de gesprekken met  
vermogensfondsen over aanpassingen en  
vertragingen in projecten goed mogen verlopen?

5. Het management van Dorcas en de Raad van  
Toezicht komen deze maand bij elkaar voor een  
overlegdag. Tijdens deze dag zullen zij zich samen 
bezinnen op de toekomst van het werk van Dorcas 
in onze snel veranderende wereld. Uw gebed wordt 
gevraagd om wijsheid en leiding van Gods geest.

6. In Zuid-Soedan zijn nieuwe mogelijkheden voor 
fondsenwerving. Samen met andere partners, zoals 
bijvoorbeeld de EU, werken we aan programma’s 
voor de lange termijn. Wilt u daarvoor danken?

7. We werken aan een nieuw logo voor Dorcas. Bid 
voor een goed proces om het logo in de organisatie 
door te voeren.

8. We vragen gebed voor de medewerkers in Libanon 
en Syrië. Als humanitaire hulpverleners hebben zij 
vaak te maken met obstakels en uitdagingen tijdens 
het werk. Bid dat God hen kracht en leiding geeft om 
hun werk goed te kunnen doen.

9. Bidt u mee voor de veiligheid en gezondheid van 
onze vrijwilligers in de winkels en depots? 

10. We vragen gebed voor een goede overdracht 
tussen onze tijdelijk en nieuwe HR-manager 
(personeelszaken). Bid dat de nieuwe manager de 
werkzaamheden soepel kan overnemen.

11. Wilt u danken voor de trouw en betrokkenheid 
van onze donateurs? Dankbaar zijn we voor de mooie 
gesprekken en schenkingen in deze crisistijd.

12. Wilt u bidden dat de ouderen in Irak zich vrij, 
veilig en gelukkig mogen voelen?

13. Vandaag willen we bidden voor vrede en 
veiligheid in Zuid-Soedan. De conflicten tussen de 
verschillende stammen lopen op, onder andere 
door het uitbreken van het coronavirus. Het aantal 
dodelijke slachtoffers door geweld is groter dan het 
aantal doden door corona. Vanwege de spanning 
worden de verkiezingen uitgesteld en ontstaat er een 
machtsvacuüm.

14. Gesprekken met potentiële erflaters kunnen best 
moeilijk zijn en gevoelig liggen. Wilt u bidden voor 
fijngevoeligheid bij onze relatiebeheerder tijdens de 
gesprekken?

15. Er zijn door het coronavirus veel restricties voor 
ons werk in het buitenland. Bid voor mogelijkheden 
om onze sponsorprojecten zo goed mogelijk uit te 
voeren.

16. Dank voor de kerken die betrokken zijn bij ons 
werk door gebed en giften.

17. Voor Oekraïne werken we aan een voorstel 
op het gebied van watermanagement. Hiervoor 
worden verschillende partijen bij elkaar gebracht. De 
komende maanden hopen we hierin een belangrijke 
stap te kunnen zetten. Wilt u bidden dat het voorstel 
positief ontvangen wordt en de samenwerking goed 
zal verlopen?

18. Dorcas heeft dit jaar fors minder inkomsten uit de 
winkels door de tijdelijk sluiting van half maart tot  
begin juni. Bid voor de allerarmsten dat zij de  
gevolgen hiervan niet zullen voelen.

19. Sinds half maart werken de medewerkers in 
Nederland bijna allemaal thuis. Sommigen valt dit erg 
zwaar. Wilt u voor hen bidden?

20. Bidt u met ons mee voor aanwas van nieuwe 
vermogensfondsen die Dorcas willen steunen?

21. Dank God voor de goede gezondheid van de 
medewerkers van de afdeling Financiën.

 
 

22. Dorcas werkt samen met verschillende partner- 
organisaties aan een zogeheten ‘Theory of Change’ 
ten aanzien van de rol van geloof, geloofsgemeen-
schappen en hun leiders in ontwikkelings- 
samenwerking en humanitaire hulp. Bid dat deze 
theorie inspirerend en richtinggevend zal zijn en zal 
bijdragen aan een herkenbare en verbindende profile-
ring van onze christelijke organisatie voor partijen met 
wie we samenwerken.

23. We hebben een nieuwe internationale HR- 
adviseur gevonden. Dank God voor deze nieuwe 
medewerker.

24. We werken aan een nieuwe subsidieaanvraag 
voor Zuid-Soedan. Bid voor een goede samen- 
werking met andere partners en een goed voorstel.

25. Het kantoor van Dorcas in Andijk gaat verhuizen. 
Wilt u bidden voor de medewerkers die twijfelen of ze 
mee gaan naar de nieuwe locatie? Bid voor wijsheid 
zodat ze een juiste beslissing kunnen nemen.

26. In het najaar organiseren we een aantal  
campagnes om mensen te betrekken bij ons werk. 
We vragen om gebed voor een goede en creatieve 
voorbereiding daarvoor.

27. Dorcas is dankbaar voor haar biddende  
achterban. Het gebed is een onzichtbare band met de 
Heer van onze missie en vanuit Hem met elkaar. 

28. Een aantal vrijwilligers heeft zorgen door  
ziekte bij henzelf of bij één van hun naaste  
familieleden. We bidden voor hen. 

29. Er zijn nog altijd veel kinderen en granny’s die 
wachten op een sponsor. Wilt u bidden voor nieuwe 
sponsors?

30. De directie heeft een inschatting gemaakt van 
de effecten van de coronacrisis voor de inkomsten 
en de uitvoering van het werk van Dorcas, en daarop 
passende maatregelen genomen. Vooralsnog lijken 
hiermee de gevolgen beheersbaar. Bid dat het werk 
spoedig weer op volle sterkte mag gaan draaien, 
want de nood in de wereld is onveranderd groot en 
juist de armen worden veelal dubbel door rampen 
getroffen. 

31. De voorbereidingen voor de Dorcas Voedselactie 
in november zijn alweer in volle gang. Wilt u bidden 
dat alles goed mag gaan?

GEBEDSBRIEF
augustus 2020

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot 
God wenden, in de zekerheid dat Hij 
naar ons luistert als we Hem iets 
vragen dat in overeenstemming is 
met zijn wil.
1 Johannes 5:14
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