
1. Bidt u mee voor onze medewerkers in Tanzania, 
dat hun werk tot zegen mag zijn voor de meest 
kwetsbare mensen in dit land?

2. Wilt u bidden voor de inwoners van Beiroet 
die getroffen zijn door de explosie? Bid voor de 
mensen die gewond zijn geraakt, die een geliefde 
moeten missen of die dakloos zijn geworden.

3. Dank voor de Dorcas-winkel in Schagen. Deze 
winkel moest in maart 3 dagen na de opening 
alweer sluiten vanwege het coronavirus. Sinds juni 
is de winkel weer open en zijn de vrijwilligers met 
enthousiasme aan de slag gegaan.

4. Wilt u bidden voor onze medewerkers in Liba-
non? Bid voor een goede samenwerking tussen 
alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij 
de noodhulp in de hoofdstad Beiroet. 

5. Bidt u mee voor de Dorcas-collega’s die nu al 
lange tijd op afstand met elkaar samenwerken? 
Door het vele thuiswerken is persoonlijke interactie 
lastiger.

6. Wilt u bidden voor het nieuwe seizoen? We 
vragen om een zegen bij het realiseren van de 
plannen.

7. In het Albanese Korca starten we met een 
nieuw 3-jarig programma waarin we proberen 
te bevorderen dat de lokale bevolking zelf meer 
verantwoordelijkheid neemt bij activiteiten rondom 
ouderen, Roma en kwetsbare families. Wilt u 
bidden voor dit project?

8. We staan vlak voor de verhuizing naar 
Almere. Vandaag nemen we officieel afscheid 
van ons kantoor in Andijk en van medewerkers 
die niet met ons meegaan naar Almere. Wilt u 
bidden voor een goed afscheid?

9. Bidt u mee voor een stabiele situatie in Irak, dat 
de Irakezen rechtvaardig behandeld worden?

10. Wilt u bidden voor de voorbereidingen voor de 
Dorcas Voedselactie, die in november plaatsvindt? 
De actie wordt dit jaar anders ingevuld vanwege 
het coronavirus.

11. Dank dat de opbrengsten van de winkels na 
de heropening in juni boven verwachting goed zijn. 
De klanten besteden duidelijk meer per persoon 
dan we gewend zijn. Daar zijn we dankbaar voor.

12. Dank God voor de medewerkers van de afde-
ling Partnerschappen. Bid om een zegen over het 
werk dat zij mogen doen.

13. Deze maand is een nieuwe collega als  
adviseur Corporate Communicatie begonnen. We 
bidden voor een goede start binnen de organisa-
tie en dat zij veel aan het werk van Dorcas mag 
bijdragen.

14. Wilt u bidden voor versterking van de 
samenwerking met andere organisaties, zodat we 
ook gezamenlijk voorstellen kunnen maken voor 
institutionele donoren?

15. Vandaag vergaderen de leden van de Raad 
van Toezicht met de directie. Ze zullen vooral 
kijken naar de voortgang van de oorspronkelijke 
plannen in het licht van de Covid-19-pandemie. 
Dankbaarheid overheerst. De stabiele steun van 
onze donateurs heeft ons in staat gesteld om in 
deze tijden van crisis op nieuwe en innovatieve 
manieren door te gaan met ons werk voor de 
meest kwetsbaren. Aan God alle eer!

16. Wilt u danken voor onze vrijwilligers? Het is fijn 
dat ze zo betrokken blijven, terwijl persoonlijk con-
tact moeilijker is geworden door het coronavirus.

17. We wachten op de uitslag van een aantal 
subsidieaanvragen, onder andere in Zuid-Soedan. 
De landenkantoren werken daarnaast hard aan 
een aantal aanvragen bij de VN. Bid dat al deze 
aanvragen gehonoreerd worden.

18. Wij zijn dankbaar voor het groeiende aantal 
online donaties. Dankt u mee voor deze groeiende 
betrokkenheid?

19. Bid om moed, inspiratie en bescherming voor 
de medewerkers van Dorcas in Ethiopië. Zij wer-
ken in een land waar veel conflicten spelen.

20. De voorbereidingen voor de verhuizing van het 
internationale kantoor van Andijk naar Almere zijn 
in volle gang. Wilt u bidden voor een voorspoedige 
overgang naar de nieuwe situatie?

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

22. Op Texel mochten we deze zomer de 40e 
Dorcas-winkel openen. Wilt u daarvoor danken?

23. De komende tijd verwachten we van een 
aantal vermogensfondsen uitslagen op financie-
ringsaanvragen. Wilt u bidden dat de besturen van 
deze fondsen positief reageren?

24. De explosie in Beiroet is de zoveelste ramp die 
Libanon treft. Het land verkeert in een politieke en 
economische crisis. Bidt u mee voor het Libanese 
volk? Dat hun omstandigheden mogen verbeteren.

25. Deze maand krijgt Dorcas een nieuw logo. 
We zijn God dankbaar voor het mooie resultaat en 
vragen gebed voor een goede implementatie.

26. Dorcas denkt met een aantal andere leden 
van het samenwerkingsverband EU-CORD na over 
de rol van geloof en geloofsgemeenschappen in 
humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. 
We zoeken manieren om de invloed van ons 
geloof inzichtelijker te maken en beter te ‘meten’. 
Naast meer impact kan dit ons ook helpen in het 
samenwerken met diverse partijen en ook met het 
aantrekken van financiering. Wilt u bidden voor dit 
proces?

27. Wilt u bidden voor de vrijwilligers die nog 
niet terug durven te komen naar de winkels van 
Dorcas vanwege het coronavirus?

28. Dorca staat in Kenia voor een grote uitdaging 
om voldoende geld op te halen om de projecten 
daar blijvend te kunnen financieren. We bidden 
voor Gods leiding en voorzienigheid hierin.

29. Bid voor wijsheid en fijngevoeligheid tijdens 
gesprekken met potentieële erflaters.

30. Bidt u mee voor onze activiteiten op het gebied 
van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in 
Tanzania? Hiermee proberen we de verspreiding 
van het coronavirus in dit land tegen te gaan.
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Moge de HEER een burcht zijn
voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
Psalm 9: 10
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1. Vandaag is het de Internationale Dag van de 
Ouderen (VN). Bidt u mee voor de granny’s in onze 
projecten? Dat zij zich niet meer eenzaam, maar 
juist geliefd voelen.

2. Wilt u bidden voor het team van Dorcas in Irak? 
Bid voor de veiligheid en gezondheid van onze 
medewerkers.

3. Bidt u mee voor voldoende locaties tijdens de 
Dorcas Voedselactie, zodat we genoeg pakketten 
kunnen samenstellen?

4. Diverse collega’s van Personeelszaken gaan 
Dorcas verlaten vanwege de verhuizing. We dan-
ken voor hun inzet en betrokkenheid de afgelopen 
jaren. We bidden voor veel zegen in hun verdere 
loopbaan.

5. Wilt u bidden voor onze projecten in Romage-
meenschappen waar we werken aan kinderont-
wikkeling en inclusie? Deze achtergestelde groep 
heeft door uitsluiting minder goede toegang tot 
bepaalde diensten en heeft vaak te kampen met 
armoede, discriminatie en stigmatisering.

6. Deze maand staat de daadwerkelijke verhuizing 
naar Almere gepland. Zoals bij iedere verhuizing 
zullen we tijd nodig hebben om te wennen en op 
te starten. Wilt u bidden dat deze grote veran-
dering mag bijdragen aan de versterking van de 
kwaliteit van ons werk? 

7. Wilt u bidden voor vrede in Ethiopië? In dit land 
laaien etnische conflicten regelmatig op. Dit leidt 
vaak tot veel doden en gewonden, vernielingen, en 
tijdelijke of permanente interne migratie. 

8. We danken voor het grote aantal nieuwe leden 
van het Dorcas Handwerkatelier op Facebook.

9. Dank God voor het team in Kenia, dat al zo lang 
en zo trouw Zijn werk in dit land doet.

10. Wij werken aan de voorbereidingen voor 2 
fondsenwervende campagnes. Wilt u meebidden 
voor wijsheid en inspiratie?

11. Bidt u mee voor de voorbereidingen van 
de campagne Dorcas Blue Bucket in Oekraïne, 
Moldavië en Roemenië? Deze campagne is de 
internationale variant van de Dorcas Voedselactie. 
Bid dat er in deze landen ook voldoende vrijwilli-
gers zijn die zich hiervoor willen inzetten.

12. Regelmatig zijn wij in overleg met EO Met-
terdaad. Wilt u danken voor de samenwerking 
die er is op het gebied van tv, radio en diverse 
campagnes?

13. Onze activiteiten in de 
Verenigde Staten lopen nogal 
wat vertraging op vanwege de 
reisbeperkingen. Bidt u mee voor een doorbraak 
van deze beperkingen, zodat onze activiteiten door 
kunnen gaan?

14. We bidden voor het team van Dorcas in 
Albanië en de lokale partners. Dat zij telkens weer 
moed en inspiratie ontvangen om uit te reiken 
naar de meest kwetsbare mensen.

15. Dorcas bestaat 40 jaar. Op verschillende 
manieren wordt hier aandacht aan besteed. Wilt u 
bidden voor een goede voorbereiding?

16. Deze maand zijn alle leidinggevenden druk be-
zig met het maken van hun plannen en budgetten 
voor 2021. Parallel loopt het traject ter voorberei-
ding van het nieuwe strategisch meerjarenplan, 
omdat het huidige meerjarenplan in 2021 eindigt. 
Het is goed om plannen te maken, maar de 
Covid-19-pandemie heeft ons bepaald bij onze 
afhankelijkheid daarin van God. Bid om wijsheid 
en zegen. 

GEBEDSBRIEF
oktober 2020

Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. 
Matteus 5: 7
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17. Wilt u bidden voor een goede gezondheid van 
al onze vrijwilligers?

18. Dank God voor alle giften (groot en klein) die 
Dorcas dit jaar tot nu toe mocht ontvangen.

19. De afgelopen jaren hebben we mogen zien 
dat er veel levens van mensen in de gevangenis in 
Tanzania, waar Dorcas werkt, zijn veranderd. Daar 
danken en prijzen we Hem voor. 

20. We vragen gebed voor de besturen en 
dagcoördinatoren in de winkels. Zij ervaren de 
verantwoordelijkheid voor het openstellen van de 
winkels soms als een zware last.

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

22. Wilt u danken voor de trouw van onze particu-
liere donateurs en het vertrouwen dat zij hebben in 
het goede werk van onze organisatie?

23. We vragen gebed voor de bescherming van 
onze vrijwilligers, donateurs en medewerkers in 
deze coronatijd.

24. Dankbaar zijn wij voor de nalatenschappen die 
we de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen.

25. Medewerkers van het programmateam en het 
management van het internationale kantoor gaan 
beginnen met regionale leertrajecten. Bidt u mee 
voor een effectieve en goede leerervaring?

26. We zijn een aantal subsidieaanvragen aan het 
voorbereiden voor projecten in Tanzania, Egypte 
en Mozambique. Bidt u mee voor een positief 
antwoord?

27. Bij veel medewerkers en vrijwilligers zijn er 
zorgen of verdriet. We bidden om een zegen voor 
hen die een moeilijke tijd doormaken.

28. Wij zijn dankbaar voor de goede sfeer en on-
derlinge betrokkenheid tussen de Dorcas-collega’s 
in binnen- en buitenland. Dankt u mee?

29. De inwoners van Beiroet zijn door de ont-
ploffing getraumatiseerd. Wilt u bidden om een 
zegen over de traumabegeleiding die wij aan deze 
mensen geven?

30. Wilt u bidden voor politici en beleidsmakers in 
Nederland, dat zij keuzes maken waar mensen in 
nood en armoede baat bij hebben?

31. 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?


