GEBEDSBRIEF

januari 2021

1. Vandaag is de eerste dag van 2021.
Wilt u bidden dat we met nieuwe kracht
en inspiratie dit jaar mogen ingaan?
2. Bidt u mee voor onze projecten in
Albanië? Dat zij tot zegen mogen zijn
voor de allerarmsten.

Elke morgen schenkt Hij nieuwe
weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!
Klaagliederen 3:23

3. Wij vragen bij de overheid en andere
organisaties aandacht voor kwetsbare
ouderen in ontwikkelingslanden. Deze
groep wordt vaak vergeten in het beleid.
Wilt u bidden dat we de juiste mensen
weten te bereiken?

23. We vragen uw gebed voor de
financiële controles die nu plaatsvinden
in de verschillende landenkantoren.

ging, was de opbrengst goed en hebben
we veel pakketten in de landen kunnen
inkopen en uitdelen.

6. Klimaatverandering raakt de meest
kwetsbare groepen. Bid dat wij boeren
en gemeenschappen in Afrika mogen
blijven ondersteunen bij het maken en
uitvoeren van plannen die hen weerbaar
maken tegen deze weersveranderingen.

12. Wilt u meebidden voor wijsheid hoe
we dit jaar alle geplande acties met
vrijwilligers kunnen laten doorgaan?

7. Wilt u bidden dat de controle van onze
financiën, samen met de accountant,
goed mag verlopen?

14. Bidt u mee dat het vinden van
vrijwilligers voor nieuwe Dorcas-winkels
voorspoedig verloopt?

8. In ons nieuwe pand in Almere werken
vanwege corona helaas nog maar
weinig mensen. Wilt u bidden dat het
uiteindelijk een vruchtbare plek zal zijn
om ons werk te doen?

15. Wilt u bidden om kracht, wijsheid
en creativiteit voor het Internationaal
Management Team van Dorcas?

9. Dank voor de Dorcas Fall Meeting van
afgelopen najaar. Bid dat alle (digitale)
ontmoetingen tussen de medewerkers
in binnen- en buitenland hun vruchten
afwerpen in 2021.
10. Gebed gevraagd voor de kerken
in Nederland en in de landen waar wij
werken. Dat wij onze ogen op God
gericht blijven houden en met elkaar
verbonden blijven, ondanks corona.
11. Wilt u danken voor de geweldige
Dorcas Voedselactie die we hebben
gehad? Hoewel het allemaal anders

21. We werken aan een aantal nieuwe
campagne-ideeën. Wilt u meebidden
voor creativiteit en wijsheid?
22. Door de coronapandemie zijn veel
scholen in Kenia gesloten. Er is een risico
dat kinderen uit kwetsbare gezinnen
niet meer teruggaan naar school als
deze weer open zijn. Wilt u bidden dat
we deze gezinnen weten te bereiken?

4. In Tanzania willen we graag het werk
in de gevangenissen voortzetten. Bid dat
we nieuwe vermogensfondsen vinden
die de nood van deze mensen zien en
ons financieel willen ondersteunen.
5. We zijn dankbaar voor de
medewerkers van de afdeling
Partnerships en voor de goede
samenwerking. Wilt u bidden dat 2021
voor hen een goed jaar mag zijn?

20. Sommige medewerkers op de
landenkantoren van Dorcas hebben in
de afgelopen tijd corona gehad. Bid voor
deze collega’s, dat ze met Gods kracht
volledig zullen herstellen.

13. Dank voor de vele relaties die ons
voor langere tijd steunen door middel
van periodieke giften.

16. Wilt u danken voor de grote
betrokkenheid tijdens onze
wintercampagne ‘Geef om Iyad’?
17. De kinderen in de sponsorprojecten
ervaren ook de gevolgen van corona.
Bid dat hun schoolontwikkeling hiervan
geen hinder ondervindt.
18. Wilt u bidden voor alle medewerkers?
Dat zij ook in 2021 mogen ervaren dat
God met hen meegaat op al hun wegen
en dat ze op Hem mogen vertrouwen.
19. Dank voor het afgelopen jaar waarin
de (financiële) betrokkenheid van
vermogensfondsen stabiel is gebleven.

24. Wilt u bidden dat de vrijwilligers
zich veilig en gezond voelen, zodat de
Dorcas-winkels open kunnen blijven?
25. Door corona kan de situatie thuis bij
onze sponsorkinderen extra gespannen
worden. Bid om vrede in de gezinnen
en dat er geen escalatie van huiselijk
geweld plaatsvindt.
26. Wilt u bidden dat we goed contact
mogen houden met de collega’s in de
landen, nu er niet meer gereisd wordt?
We missen de fysieke ontmoetingen.
27. Dank voor de vrijwilligers die
(on)geduldig wachten tot ze weer acties
kunnen organiseren voor Dorcas.
28. Bid om een zegen over de
gesprekken die worden gevoerd rondom
het thema nalaten.
29. De opbrengst van de winkels is
bestemd voor onze projecten. Wilt u
bidden voor een goede omzet in 2021?
30. Wilt u bidden voor alle ouderen
die een voedselpakket hebben mogen
ontvangen? Dat ze hieruit hoop putten
en weten dat we om hen geven.
31. We zijn bezig met het maken
van nieuwe plannen maken voor de
sponsorprojecten. Bid voor Gods leiding
en zegen hierover.
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GEBEDSBRIEF

februari 2021

1. Wilt u bidden voor onze programma’s
in Oekraïne? Dat deze ondanks de beperkingen van corona zo veel mogelijk
kunnen doorgaan.
2. Bidt u mee voor alle vrijwilligers? Dat
ze gezond zijn en dat ze hun talenten
kunnen blijven inzetten voor de allerarmsten.

Vreugde vindt de Heer in wie
Hem eren en in wie hopen op zijn
liefde en trouw.
Psalm 147:11

3. De pers weet ons steeds beter te vinden. We danken God dat de media onze
verhalen en ons nieuws wil delen.

8. Dorcas werkt aan het actief zien en
betrekken van mensen die te maken
hebben met armoede en kwetsbaarheid. We hebben hiervoor een model
ontwikkelt. Deze is niet alleen voor onze
projecten geschikt, maar kan ook breder
worden toegepast. Bid om een goede samenwerking met alle betrokken
partijen.
9. Dank voor onze landendirecteur in Kenia, Edwin Onyancha. Hij is al jaren met
veel toewijding voor Dorcas werkzaam
om de meest kwetsbare gemeenschappen te helpen zelf de vaardigheden te
ontwikkelen om uit armoede te komen.
10. Bid voor de kwetsbare mensen in
Oekraïne die door corona extra hard
worden geraakt. De gezondheidszorg
in dit land is niet zo goed als hier en
de maatregelen hebben gevolgen voor
het inkomen. In het oosten hebben
veel minder mensen de grens tussen de
Oekraïense en separatistische gebieden

18. Vorig jaar hebben we in verschillende landen aandacht gevraagd voor de
noden en rechten van ouderen. Dank
voor deze activiteiten, dat die ondanks
corona toch konden plaatsvinden.

20. Dankt u mee voor de vele activiteiten
die in deze coronatijd toch vaak nog
konden doorgaan? Denk bijvoorbeeld
aan kledinginzameling via de huisdepots
en de Dorcas Voedselactie.

5. Wij zijn dankbaar voor alle nieuwe
nalatenschappen en de bedragen die
we de afgelopen maanden mochten
ontvangen. Dank voor deze zegen in
een financieel onzekere tijd.

7. Dank dat in de kerken veel aandacht is
geweest voor de Dorcas Voedselactie.

17. Wilt u bidden voor de winkelcontroles, die nu digitaal worden uitgevoerd?

19. Wilt u bidden dat we de kerken in Nederland kunnen helpen bij het uitvoeren van hun diaconale taak?

4. Een half jaar gelden werd Beiroet
getroffen door een enorme explosie. Er
is inmiddels veel werk verzet door onze
lokale medewerkers. Bid dat God hun de
kracht geeft om door te gaan en vraag
om een zegen over hun werk.

6. Veel vrijwilligers hebben zorgen over
gezondheid of rouwen door verlies. We
bidden voor hen en voor hun families.

16. Dank voor onze medewerkers en
voor de verzameling aan talenten die
zij samen mogen inzetten voor Gods
koninkrijk.

kunnen oversteken om
familie te bezoeken en om
hun pensioenuitkeringen te innen.
11. Dank voor al het werk dat de vrijwillige penningmeesters doen voor Dorcas.
12. Wilt u bidden dat we in 2021 verder
mogen bouwen aan de band die in de
afgelopen jaren is opgebouwd met de
verschillende vermogensfondsen?
13. De coronacrisis biedt ons ook kansen. Veel internationale trainingen zijn
online gehouden. Hierdoor kunnen we
mensen wereldwijd makkelijker bij elkaar krijgen. Daar zijn we dankbaar voor.
14. Een aantal Keniaanse organisaties,
waaronder ons landenkantoor en de
Keniaanse Raad van Kerken, zet zich in
voor klimaatbestendigheid. Bid dat het
comité een vruchtbare samenwerking
tegemoet gaat en dit onderwerp verder
op de kaart kan zetten.
15. In Tanzania zijn onlangs verkiezingen
gehouden. We zijn God dankbaar dat
deze in relatieve rust zijn verlopen. Wilt u
bidden voor een rechtvaardige overheid,
die recht doet aan zowel de huidige regering en de aanhanger daarvan alsook
aan de oppositie?

21. Veel donateurs zijn al jarenlang betrokken bij ons werk. Dank God voor hun
trouwe steun.
22. Wilt u bidden voor inspiratie om onze
website te blijven verbeteren?
23. Bid om bescherming van onze
granny’s en sponsorkinderen tegen het
coronavirus.
24. Dank God voor zo veel vermogensfondsen die betrokken zijn bij ons werk.
Dankzij deze samenwerking zijn er
mooie resultaten in onze projecten.
25. Onze landendirecteur in Tanzania,
Lilian Urassa, zet zich met veel bewogenheid en lef in om het werk van Dorcas in
Tanzania verder te ontwikkelen. Wilt u
God danken voor al haar goede werk?
26. Wilt u bidden om wijsheid voor de
medewerkers van Personeelszaken? Zij
zijn bezig met het optimaliseren van het
personeelsbeleid van Dorcas wereldwijd.
27. Bid om troost voor onze collega’s in
Oekraïne. Zij hebben door corona veel
familieleden verloren.
28. De ouderen in onze projecten zijn
door corona extra eenzaam. Ze hebben
nog minder sociale contacten door de
maatregelen. Bid dat God voorziet in
mensen die naar hen omkijken.
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