
1. In Ethiopië is het onrustig door 
conflicten in het noorden. Wilt u bidden 
voor vrede en veiligheid?

2. Bid om moed voor onze granny’s en 
onze sponsorkinderen en hun ouders. 
Dat ze om hulp durven te vragen en de 
hulp ook willen accepteren.

3. Wilt u bidden voor een geschikte 
nieuwe collega voor de afdeling 
Financiën?

4. Vandaag herdenken we de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en alle 
oorlogen daarna. Bid voor alle mensen 
die nu nog in oorlog leven, zoals in 
Jemen en Syrië.

5. Dank God op deze Bevrijdingsdag dat 
wij in vrijheid mogen leven.

6. Gebed gevraagd om Gods leiding 
en bescherming voor onze collega’s, 
partners en de mensen in onze 
projecten in Mozambique. Het land 
kampt momenteel met veel problemen, 
waaronder natuurrampen en geweld.

7. Dank God voor de mogelijkheden 
om onze projecten in Tanzania en 
Zuid-Soedan in maart en april via EO 
Metterdaad onder de aandacht te 
brengen.

8. Wilt u blijven bidden voor de 
voortdurende situatie omtrent 
corona en de impact daarvan op 
onze medewerkers en vrijwilligers 
wereldwijd? Bid voor bescherming, 
mentale veerkracht en verbondenheid 
met elkaar, ondanks de fysieke afstand.

9. Een kerk heeft tijdens de 40-dagentijd 
gespaard voor maaltijden voor Syrische 
vluchtelingenkinderen in Libanon. Dank 
God voor deze mooie actie.

10. Bid dat het werk bij de depots 
ondanks corona veilig kan doorgaan.

11. Voor de Dorcas Voedselactie 2021 
moeten weer nieuwe beslissingen 
genomen worden. Bid dat we de juiste 
keuzes maken.

12. Dank God voor de positieve reacties 
op de video die wij hebben gemaakt 
over ‘Nalaten aan Dorcas’.

13. In de 3e week van mei vindt 
de Dorcas Spring Meeting plaats. 
Deze ontmoeting tussen de 
landendirecteuren en medewerkers van 
het internationale kantoor is ook dit jaar 
online vanwege corona. Wilt u bidden 
voor een inspirende week?

14. De president van Tanzania is vorige 
maand overleden. Daardoor is een 
spannende tijd aangebroken van 
instabiliteit en machtspolitiek. Bid voor 
vrede, stabiliteit en wijsheid en voor een 
president die het belang van het land 
vooropstelt. 

15. Vandaag is het de ‘Internationale dag 
van het gezin’. Bid voor alle kwetsbare 
gezinnen in onze programma’s. 

16. Wilt u bidden voor de nieuw te 
vormen regering in Nederland? Dat 
zij oog heeft voor mensen in nood, in 
Nederland en wereldwijd.

17. Steeds meer mensen weten ons te 
vinden op social media, zoals Facebook 
en Instagram. Dank God hiervoor.

18. Om de invloed van het geloof in ons 
werk inzichtelijk te maken, werken we 
samen met Wageningen University en 
andere organisaties. Bid dat we goede 
indicatoren ontwikkelen, die laten zien 
wat de unieke rol en toegevoegde 
waarde is van op geloof gebaseerde 
organisaties.

19. We vragen gebed voor de jaarlijkse 
accountantscontrole. Dat deze goed 
mag verlopen en dat de jaarstukken 
goedgekeurd worden.

20. Wilt u danken voor de nieuwe 
collega’s die Dorcas de laatste tijd zijn 
komen versterken?

21. Bid voor een stabiele relatie tussen 
de inwoners en de regering van Libanon 
en tussen Libanon en andere landen.

22. Er zijn veel vrijwilligers die een 
nieuwe taak hebben aanvaard. Hiervoor 
willen we God danken.

23. We danken en bidden voor onze 
collega’s en lokale partners, dat zij zich 
ondanks corona mogen blijven inzetten 
voor mensen in nood.

24. Er zijn nieuwe kledinginzameldepots 
geopend. Dank God hiervoor.

25. Wilt u bidden voor de Syriërs, die al 
10 jaar lang lijden onder de oorlog? 

26. We zijn dankbaar dat we in deze 
coronatijd weer een paar keer hebben 
meegewerkt aan een onlinekerkdienst. 
Op deze manier kunnen we de Bijbelse 
boodschap verbinden aan ons werk.

27. Bij Personeelszaken zijn Ype en 
Sharifa gestart. Wilt u bidden voor een 
goede inwerkperiode en voor veel zegen 
en plezier in hun werk?

28. Dankzij een donor hebben we steun 
gekregen voor de landbouwprojecten 
in Egypte en voor voedselzekerheid in 
Zuid-Soedan. Dank God hiervoor!

29. Bid dat de sponsorkinderen tot 
inspiratie mogen zijn voor de rest van 
hun gemeenschap.

30. Het Dorcas-team in Kenia heeft 
een aantal kleine projectvoorstellen 
ingediend. Als deze worden 
goedgekeurd, kunnen we de bestaande 
projecten uitbreiden en verstevigen. Bidt 
u met ons mee voor goedkeuring?

31. Wilt u bidden voor onze 
medewerkers in Ethiopië? Hoewel zij 
niet in het conflictgebied werken, voelen 
zij wel de spanning en de onrust.
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1. Bid dat in Zuid-Soedan de coronapan-
demie meevalt, zodat de activiteiten 
kunnen doorgaan. Met een donor heb-
ben we mooie doelen gesteld, waardoor 
vooral vrouwen meer kansen krijgen op 
de arbeidsmarkt.

2. Wilt u bidden voor voortgaande sa-
menwerking met collega-organisaties? 
We willen graag samen kijken hoe we 
een blijvende verandering kunnen bren-
gen in de landen waar wij werken.

3. Granny’s hebben veel mogelijkheden. 
Bid dat  zij ontdekken welke talenten ze 
kunnen inzetten tot eer van God en tot 
opbouw van de gemeenschap.

4. De afgelopen tijd hebben we veel do-
nateurs persoonlijk gesproken over hun 
gift. We danken God voor hun steun.

5. In Oost-Oekraïne hebben we een 
mooi project om jongvolwassenen voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt. Wilt u 
bidden dat de huidige donor ons blijft 
steunen en dat we dit project – met 
de steun van nieuwe donoren – verder 
kunnen uitbreiden?

6. Wilt u bidden voor onze winkelvrij-
willigers? Hun sociale contacten zijn de 
afgelopen maanden door de sluiting van 
de winkels erg beperkt geweest.

7. In Libanon is de economische crisis 
groot. Bid voor onze lokale medewer-
kers, dat zij de kwetsbare mensen berei-
ken en kunnen voorzien in hun nood. 

8. Dank God dat zo veel mensen weer 
staan te popelen om voor Dorcas aan de 
slag te gaan, zodra dat weer mogelijk is.

9. Wilt u danken voor het gevangenen-
zorgproject in Tanzania? EO Metterdaad 
en Stichting Antwoord hebben zich voor 
3 jaar aan dit project verbonden. 

10. We zijn bezig met het strategisch 
planningsproces. Wilt u bidden voor 
Gods leiding in de nieuwe strategische 
periode die we in gaan?

11. We vragen gebed voor een vrucht-
bare en zinvolle samenwerking tussen 
Dorcas en andere hulporganisaties.

12. Medewerkers in Kenia hebben 
samen met het kantoor in Nederland 

aan verschillende 
financieringsaanvragen  
gewerkt. Voor de toekomst 
van onze programma’s in Kenia is het be-
langrijk dat er nieuwe financiering komt. 
Wilt u hiervoor bidden?

13. We werken aan een nieuw e-mail-
systeem, zodat we mensen makkelijker 
mails kunnen sturen. Bidt u mee voor 
een goed verloop van dit project?

14. Wilt u bidden voor kracht voor het 
team van Dorcas in Syrië en Libanon? 

15. Dank voor vrijwilligers die zich nu 
alweer enthousiast aanmelden voor de 
Dorcas Voedselactie van 2021.

16. Vandaag is het de ‘Internationale dag 
van het Afrikaanse kind’. Bid voor alle 
kinderen in onze programma’s in Afrika.

17. Wilt u bidden voor de depothou-
ders die vanwege hun leeftijd afscheid 
moeten nemen van het werk dat ze zo 
graag doen?

18. Dank God voor de mensen die ons 
hebben laten weten dat zij overwegen 
Dorcas in hun testament op te nemen, 
of dit al hebben gedaan.

19. We denken na over het verbinden 
van ons humanitaire werk met ons 
ontwikkelingswerk en onze activiteiten 
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gericht op sociale cohesie en vreedzaam 
samenleven. Dank God voor ieders inzet 
om over dit thema na te denken, en dit 
uit te werken in praktische aanbevelin-
gen om ons werk verder te versterken. 

20. Wilt u bidden voor de mentale ge-
zondheid van de Libanezen? Zij krijgen 
veel te verduren door de economische 
crisis, de coronapandemie en de explo-
sie in Beiroet.

21. Op deze ‘Dag van wereldvrede en 
gebed’ vragen we u om te bidden voor 
vrede in de landen waar wij werken.

22. Door corona kunnen wij niet op 
reis naar de landen waar we werken. 
Gelukkig worden we steeds creatiever in 
het op afstand verzamelen van verhalen. 
Wilt u meebidden dat dit een verder 
vervolg krijgt in de toekomst?

23. We bidden voor onze vrijwilligers in 
deze lastige tijd van coronamaatregelen. 
We zijn dankbaar dat we op afstand met 
elkaar verbonden kunnen blijven.

24. Een christelijke vrouwenbond heeft 
5 granny’s geadopteerd. Dank God voor 
dit mooie initiatief.

25. We hebben een grote subsidie 
aangevraagd bij de EU voor ons werk 
in Mozambique. Bid dat deze aanvraag 
positief beoordeeld zal worden.

26. Door de coronamaatregelen missen 
veel kledinginzameldepothouders hun 
contacten. Wit u voor hen bidden?

27. We vragen gebed voor de stabiliteit 
van Irak en voor de veiligheid, gezond-
heid en het geluk van de kinderen. 

28. Dank voor de medewerkers van de 
landenkantoren, die samenwerken met 
de partnerorganisaties die voor en met 
ouderen werken. Zij ondersteunen de 
partners in het uitvoeren van de pro-
gramma’s.

29. Wilt u bidden voor Gods leiding bij 
het vervullen van diverse vacatures op 
het internationale kantoor in Almere?

30. Bid om kracht voor alle medewerkers 
en vrijwilligers van Dorcas die getroffen 
zijn door corona of bekenden door dit 
virus hebben verloren.


