
1. Wilt u bidden voor onze medewerkers 
en vrijwilligers in Roemenië? Dat zij hun 
talenten willen inzetten voor hun land.

2. In januari hebben we gebeden voor 
fondsen om het gevangeniswerk in 
Tanzania voort te zetten. Binnen een 
paar weken zijn er 2 partijen op ons pad 
gekomen die ons werk steunen zodat 
het programma voor de komende jaren 
door kan gaan! Dank God hiervoor.

3. Wilt u bidden voor de kinderen in Irak? 
Dat zij veilig en gelukkig mogen zijn.

4. De Dorcas-winkels zijn gesloten. 
Bid dat we andere wegen vinden om 
goederen te verkopen of geld op te 
halen voor ons werk in de projectlanden. 

5. Dank God voor de positieve uitslagen 
van vermogensfondsen op voorstellen 
die we hebben ingediend.

6. We werken samen met EO Metterdaad 
aan het in beeld brengen van een 
aantal van onze projecten. Vanwege de 
huidige (reis)beperkingen is dat een 
flinke uitdaging. Wilt u bidden voor 
mogelijkheden en mooie beelden?

7. Veel relaties zijn opnieuw een 
periodieke gift overeenkomst 
aangegaan en ondersteunen ons werk 
dus voor minimaal 5 jaar. Dank aan God!

8. Wilt u bidden voor onze granny’s in 
Oost-Europa, die door corona weinig 
bezoek ontvangen en eenzaam zijn?

9. We hebben veel leuke vrijwilligers. Wilt 
u God voor hen danken?

10. Vandaag is het Biddag. We zijn 
dankbaar dat veel kerken Dorcas als 
collectedoel hebben gekozen. 

11. In Mozambique heeft de orkaan 
Eloise veel schade aangericht. Wilt u 
bidden voor hulp en herstel?

12. We zijn altijd bezig samenwerking 
te zoeken met organisaties in binnen- 
en buitenland. Bid dat hier mooie 
partnerschappen uit mogen ontstaan, 
zodat ons werk nog meer impact krijgt.

13. We bidden voor een politieke 
oplossing en humanitare hulp voor de 
14 miljoen mensen in Jemen die honger 

lijden. Bid voor nieuwe 
mogelijkheden voor Dorcas om samen 
met partners hulp te kunnen geven.

14. Wilt u danken voor de grote en kleine 
bedragen, bij elkaar ongeveer 1 miljoen 
euro, die we uit nalatenschappen 
mochten ontvangen vorig jaar?

15. We vragen gebed voor alle collega’s 
die al een jaar thuiswerken. We missen 
persoonlijk contact en collegialiteit

16. Dank God voor de kracht en 
inspiratie die wij ontvangen om flexibel 
te kunnen zijn in steeds veranderende 
omstandigheden. Ook in deze pandemie 
zegent Hij het werk van Dorcas.

17. Wilt u bidden voor nieuwe sponsors 
voor de ouderen en kinderen in onze 
projecten?

18. Met campagnes op social media 
willen we steeds meer mensen bereiken. 
Dank God dat dit steeds vaker lukt en we 
ook weer nieuwe inzichten krijgen.

19. We werken momenteel aan het 
jaarverslag over 2020. Wilt u bidden voor 
inspiratie en een mooi verslag?

20. We danken God voor de Blue Bucket 
Campaign, die we in Oost-Europa 
hebben gehouden. Door deze actie 
hebben we veel voedsel ingezameld. 

21. Wij zoeken naar manieren om 
mensen zo goed mogelijk te benaderen. 
Digitaliseren speelt daarin een 
belangrijke rol. Bidt u mee voor keuzes 
die we daarin moeten maken?

22. Vandaag is het Wereld Waterdag. 
Dorcas werkt in veel landen aan schoon 
drinkwater. Wilt u bidden voor een 
zegen over al onze waterprojecten?

23. We bidden voor bescherming 
van onze medewerkers tijdens deze 
pandemie. Dat ze rust en steun mogen 
ervaren in een tijd die van grote impact 
is op het leven.

24. Bidt u mee voor de kerken in 
Nederland en in onze projectlanden? 
Door corona staan kerken voor grote 
uitdagingen. 

25. In Libanon heerst een politieke 
en economische crisis. De explosie in 
Beiroet en het coronavirus maken het 
leven nog zwaarder. Wilt u bidden om 
kracht en hulp voor de inwoners?

26. De relatiebeheerders van Dorcas 
hebben waardevolle gesprekken met de 
relaties die ons steunen via een gift of 
gebed. Dank God hiervoor.  

27. We willen danken voor een 
heel mooie voedselactie. Er zijn de 
afgelopen maanden maar liefst 25.000 
voedselpaketten uitgedeeld.

28. We zijn dankbaar voor contacten 
met vrijwilligers. We kunnen elkaar niet 
persoonlijk ontmoeten, maar dat blijkt 
gelukkig niet ten koste te gaan van de 
contacten en vriendschappen die we 
met elkaar hebben.

29. Er begint een nieuwe collega in het 
marketingteam. Wilt u bidden dat die 
zich snel thuis zal voelen en het werk 
kan oppakken?

30. Wilt u danken voor een zeer 
betrokken achterban die ons ook 
financieel zo trouw steunt?

31. Wilt u danken voor alle vrijwilligers in 
binnen- en buitenland die zich inzetten 
voor het werk van Dorcas? 
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Schenk ons uw trouw, Heer,
op U is al onze hoop gevestigd.
Psalm 33: 22
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1. Wilt u bidden voor onze medewerkers 
in Kenia? Dat zij hun werk, ondanks de 
soms moeilijke omstandigheden, goed 
kunnen doen.

2. Vandaag is het Goede Vrijdag. Dank 
God voor het offer van zijn Zoon.

3. Een van onze collega’s in Tanzania, 
Justin Bonto, is onlangs omgekomen bij 
een auto-ongeluk. Bid voor zijn vrouw, 
kinderen en collega’s. 

4. De Heer is waarlijk opgestaan! We 
danken God voor de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood.

5. De medewerkers van Dorcas werken 
bijna volledig vanuit huis. Bid dat we het 
onderlinge contact niet verliezen nu we 
elkaar alleen digitaal zien.

6. In het noorden van Ethiopië speelt 
een conflict en de politieke situatie is 
instabiel. Wilt u bidden voor vrede en 
veiligheid voor de inwoners en voor 
onze lokale medewerkers?

7. We vragen gebed voor onze vrijwil-
ligers, die door corona minder vrijheid 
hebben en veel thuiszitten.

8. Het is vandaag Internationale Roma-
dag. Wilt u bidden voor de Roma- 
gemeenschap? Dat zij eerlijk en met 
respect behandeld worden?

9. We zien altijd uit naar nieuwe contac-
ten. Wilt u met ons bidden voor vrucht-
bare nieuwe partnerschappen?

10. Dank voor de goede zorg in Neder-
land. In vergelijking met de landen waar 
wij werken, is ons zorgstelsel een zegen.

11. Naar aanleiding van een onderzoek 
van de Universtiteit Wageningen over 
landbouwontwikkeling in Oekraïne 
willen we een partnerschap ontwikkelen 
die voor veranderingen kan zorgen in 
het verscheurde oosten van het land. Bid 
dat de partijen open staan voor elkaar 
en om in deze lastige regio aan het werk 
te gaan.

12. Wilt u bidden voor de veiligheid van 
medewerkers van Dorcas in gebieden 
waar politieke onrust heerst?

13. We zijn 2021 begonnen met heel 

veel nieuwe plannen. Wilt u bidden voor 
een goede uitwerking hiervan?

14. We zijn onze sponsorproducten, 
zoals de jaarlijkse rapporten en de spon-
sormappen, aan het vernieuwen. Wilt u 
bidden om een zegen hierover?

15. Dorcas bestaat 40 jaar en daarom 
organiseren we diverse activiteiten. Bidt 
u mee voor inspiratie en wijsheid?

16. Dorcas en New Hope Centre in Oek-
raïne zijn begonnen aan een proefpro-
ject samen met de organisatie Poverty 
Stoplight. Dit project helpt mensen die 
in armoede leven om zelf hun situatie in 
kaart te brengen en een plan van aanpak 
te ontwikkelen om hun leven te verbe-
teren.

17. Wilt u bidden om Gods wijsheid 
voor de directie? Dat zij verstandig en in 
vertrouwen op Hem Dorcas door deze 
onzekere tijd leiden.

18. Dank God voor de waardevolle 
contacten met relaties die overwegen 
Dorcas in hun testament op te nemen.

19. In Mozambique is het team de laatste 
tijd uitgebreid met nieuwe medewer-
kers. We danken dat we hiermee een 
team hebben met veel expertise. Bid om 
een zegen over hun werk.
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Hij is niet hier, 
Hij is uit de dood opgewekt.
Lucas 24: 6
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20. Het lijkt er op dat IS in sommige 
gebieden in Irak opkomt. Wilt u bidden 
voor bescherming van de inwoners?

21. De voorbereidingen voor het jaar-
verslag zijn in volle gang. Wilt u bidden 
voor alle medewerkers die hiervoor een 
bijdrage moeten leveren?

22. Onze landendirecteur in Albanië 
heeft een online overdenking over 
‘dankbaarheid’ opgenomen. Bid dat wij 
mogen leren van zijn verhaal.

23. Bid dat God ons helpt om elkaar vast 
te houden, te helpen en er te zijn voor 
elkaar. Alleen samen kunnen wij deze 
wereldwijde crisis aan. 

24. Het team van Dorcas in Libanon en 
Syrië heeft te maken met zware omstan-
digheden door diverse crisissen. Wilt u 
voor hen bidden?

25. Veel vrijwilligers die in de Dorcas-
winkels werken zijn al op leeftijd. Wilt 
u bidden voor hen die ziek zijn, en God 
danken voor hen die gezond zijn?

26. We werken veel samen met andere 
organisaties. We krijgen regelmatig een 
terugkoppeling over voortgang van 
projecten die we samen ondersteunen. 
Wilt u danken voor de goede samenwer-
king en de mooie resultaten die hierdoor 
ontstaan?

27. Wij bidden voor al onze medewer-
kers en vrijwilligers. Dat zij leven en 
werken vanuit afhankelijkheid van God.

28. Vandaag is het Werelddag voor Vei-
ligheid en Gezondheid op het werk.  Wilt 
u bidden voor de veiligheid en gezond-
heid van onze collega’s en vrijwilligers in 
Nederland en in het buitenland?

29. Bidt u mee voor het verder ontwik-
kelen van onze manier van werken in de 
sponsorprojecten? Het is belangrijk dat 
ook partnerorganisaties en lokale vrijwil-
ligers zich hierbij aansluiten.

30. Dorcas zet zich in voor de meest 
kwetsbaren. Het is niet altijd gemakke-
lijk die te bereiken. Wilt u bidden dat 
God onze ogen opent om de mensen te 
zien die niet gezien worden en om die 
mensen te bereiken die door niemand 
anders bereikt worden?


