
1. We bidden deze maand in het 
bijzonder voor Tanzania. Wilt u bidden 
voor een zegen over het werk van onze 
lokale medewerkers?

2. In september staan in onze winkels 
weer jubileumacties gepland. Bid dat de 
acties succesvol verlopen.

3. Er wordt achter de schermen hard 
gewerkt aan de Dorcas Voedselactie in 
november. Wilt u bidden voor al onze 
medewerkers en vrijwilligers die zich 
inzetten voor deze actie?

4. Dank God voor alle giften (groot en 
klein) die wij dit jaar tot nu toe van 
institutionele en vermogensfondsen 
hebben ontvangen.

5. Wilt u bidden voor het Nederlandse 
managementteam van Dorcas? Er 
starten 2 nieuwe leidinggevenden. Vraag 
God om wijsheid voor het team om het 
juiste te doen.

6. Van een aantal particuliere donateurs 
hebben wij onlangs weer een mooie 
periodieke schenking ontvangen. Dank 
God hiervoor.

7. Wilt u bidden voor het nieuwe 
seizoen dat na de zomervakantie is 
aangebroken? Bid om een zegen over al 
onze plannen voor de komende tijd.

8. We vragen gebed voor de granny’s 
die het moeilijk vinden om hulp aan te 
nemen. Bid dat ze moedig genoeg zijn 
om de hulp te accepteren. 

9. De Dorcas-werkgroep Herwijnen viert 
dit jaar zijn 35-jarig bestaan. Dank God 
voor deze en alle andere werkgroepen.  

10. Vandaag verschijnt de Hartslag. Voor 
de 3e keer staat ons magazine in het 
teken van het 40-jarig jubileum. Wilt u 
God danken voor de vele lezers?

11. Bid dat de Dorcas-winkels na 
de lockdown en de zomervakantie 
weer over voldoende vrijwilligers en 
bestuurders mogen beschikken. 

12. Dank God voor alle kledinginzamel-
depothouders die tijd en ruimte 
beschikbaar stellen voor de kleding-
inzameling.

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

14. In het najaar organiseren onze 
landenkantoren en partners in Oost-
Europa de Blue Bucket Campaign om 
lokaal voedsel te werven voor kwetsbare 
groepen. Dank voor de mogelijkheden 
en bid dat men op deze manier ook aan 
bewustwording kan werken.

15. In Tanzania maken we plannen om in 
een nieuw gebied te gaan werken. Wilt u 
bidden voor wijsheid, juiste connecties 
en een goede start?

16. Dankt u mee voor partners die ons 
werk in moeilijke gebieden – zoals 
de provincie Somaliland in Ethiopië – 
financieel blijven ondersteunen?

17. Bid om wijsheid als het gaat om het 
nemen van beslissingen die te maken 
hebben met de coronapandemie in 
Nederland en in het buitenland.

18. We vragen gebed voor de ouders 
van de sponsorkinderen. Dat ook zij hun 
talenten ontdekken en zo een voorbeeld 
voor hun kinderen kunnen zijn. 

19. We zijn dankbaar voor de 
betrokkenheid van kerken om te 
collecteren voor coronahulp in de 

landen waar wij werken. Kwetsbare 
mensen worden door corona ontzettend 
zwaar getroffen.

20. In deze periode zijn veel campagnes 
gepland. Wilt u bidden voor creativiteit, 
betrokkenheid en een mooie opbrengst?

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

22. Dorcas Verzamelaars zijn vrijwilligers 
die bepaalde producten inzamelen 
voor verkoop, bijvoorbeeld postzegels, 
munten en koffiepunten. Dank God voor 
hun inzet en betrokkenheid.

23. Er zijn allerlei acties ontwikkeld in 
het kader van het 40-jarig bestaan van 
Dorcas. Bid dat mensen zich hierdoor 
aangesproken voelen en ook in actie 
willen komen voor mensen in nood.

24. Medewerkers van het internationale 
kantoor in Almere en de landenkantoren 
zijn bezig met de jaarplannen voor 2022. 
Wilt u bidden voor Gods leiding hierin?

25. Dank God dat we samen met kerken 
in Nederland onze diaconale roeping 
kunnen uitvoeren.

26. We zoeken een institutionele 
donor om ons project in Tanzania met 
kookovens te kunnen uitbreiden. Dit 
type kookovens is zuiniger in gebruik, 
schoner en beter voor het milieu. Wilt u 
bidden dat we een donor vinden?

27. We vragen gebed voor fijngevoelig-
heid bij relatiebeheerders tijdens 
de persoonlijke en vaak gevoelige 
gesprekken over nalaten.

28. We danken voor alle vrijwilligers in 
heel Nederland die kleding sorteren. 
Vaak doen zij dit werk al jarenlang en 
met heel veel inzet.

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

30. In Ethiopië zijn ernstige conflicten. 
Wilt u bidden voor vrede en veiligheid 
voor de inwoners?
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1. Vandaag is het de Internationale dag 
van de ouderen (VN). Bidt u mee voor 
onze granny’s? Dat zij zich niet meer 
eenzaam, maar juist geliefd voelen.

2. Wilt u op deze Nationale kringloopdag 
bidden voor de kringloopwinkels van 
Dorcas? Dat zij met hun werk mogen 
bijdragen aan een betere wereld.

3. Deze maand bidden we in het bij-
zonder voor Irak. Bid voor onze lokale 
medewerkers, dat zij kracht en wijsheid 
ontvangen om hun werk te doen.

4. Dank voor onze vrijwillige regiocoör-
dinatoren die zich enthousiast inzetten 
voor het werk van Dorcas in hun regio.

5. We speuren altijd naar mooie verhalen 
uit de landen waar we werken en uit 
Nederland, die we kunnen delen met 
onze supporters. Bidt u mee dat deze 
verhalen ons bereiken en dat ze mensen 
zullen inspireren?

6. In Mozambique zetten we in Cabo 
Delgado een nieuw programma op. Bid 
voor een goede start van het project, 
voor wijsheid en bescherming voor 
onze collega’s ter plekke en voor goede 
financieringsmogelijkheden.

7. Dorcas ontving afgelopen maanden 
een aantal mooie bedragen uit nalaten-
schappen. Dank God hiervoor.

8. Wilt u bidden voor voldoende inkom-
sten om onze duurzame ontwikkelings-
projecten te kunnen blijven uitvoeren?

9. We vragen gebed voor granny’s van 
wie familieleden recent zijn overleden. 
Dat ze troost mogen vinden bij God.

10. Dank voor de vrijwilligers van de 
regiodepots in Nederland voor hun 
enorme inzet en diepe motivatie.

11. Dorcas en verschillende partner- 
organisaties en kerken werken aan 3 
nieuwe programma’s in Moldavië en Oe-
kraïne. Het doel van de projecten is het 
ondersteunen van families die te maken 
hebben met chronische armoede. Bid 
dat we hen weer kunnen laten bloeien.

12. Wilt u bidden voor deelname van 
kerken aan de Dorcas Voedselactie? 
Door de bijdrage van kerken kunnen we 

veel mensen in Oost- 
Europa helpen.

13. We danken voor de vrijwilligers die 
kleding ophalen en vervoeren naar de 
regiodepots. Zij doen dit werk vaak al 
jaren en dragen het plezier in hun werk 
vaak ook over aan de Dorcas-vrijwilligers 
die zij op hun route ontmoeten.

14. In Irak werken we ook in het Sinjar-
gebied. Wilt u bidden voor duurzame 
oplossingen op zowel het gebied van 
hulpverlening als fondsenwerving? 

15. Vandaag is het Global handwashing 
day. Bid voor al onze activiteiten op het 
gebied van water, hygiëne en sanitaire 
voorzieningen.

16. Wilt u bidden voor de inwoners 
van Zuid-Soedan? Veel mensen lijden 
honger en hebben te maken met de 
gevolgen van geweld, droogte en een 
slechte economische situatie.

17. We vragen op deze Wereldarmoede-
dag om gebed voor alle mensen die in 
armoede leven.

18. We bidden voor de vrijwilligers die 
weer presentaties geven of thema-  
diensten verzorgen in kerken. In de co-
ronatijd lag dit werk grotendeels stil. Bid 
om nieuwe inspiratie en motivatie.
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19. Dank voor alle giften (groot en klein) 
die ons worden toevertrouwd.

20. Bid voor de sponsorkinderen die in 
een moeilijke familiesituatie zitten. Dat 
ze een veilige plek vinden binnen het 
project om zichzelf te kunnen zijn.

21. Dank God voor een nieuwe leider 
voor de afdeling Partnerships. Bid mee 
voor een goed inwerktraject en een fijne 
samenwerking binnen het team.

22. In Kenia hebben we dit jaar hon-
derden mensen geholpen om toegang 
tot schoon drinkwater en toiletten te 
krijgen. Dank God hiervoor.

23. Wij bidden voor de landendirecteu-
ren in Oost-Europa, het Midden-Oosten 
en Afrika, die vaak in moeilijke omstan-
digheden hun werk moeten doen.

24. Onze lokale partnerorganisaties 
verzetten veel werk. Dank de Here God 
voor alles wat zij doen voor de meest 
kwetsbare mensen.

25. Dank God voor vrijwilligers die spe-
cifieke taken doen. Vaak zijn zij vele uren 
per maand vrijwillig bezig voor het werk 
van Dorcas. 

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

27. Bidt u mee voor veel publiciteit en 
publicaties in de media over het werk 
van Dorcas?

28. We vragen gebed voor alle vrijwilli-
gers die zorgen hebben. Vraag God of 
Hij hen bemoedigen wil en Zijn Zegen 
wil schenken.

29.  Dank God voor de technische mo-
gelijkheden die wij, mede door corona, 
ontdekken en die het contact met me-
dewerkers wereldwijd vergemakkelijken.

30. Dorcas is altijd bezig om samenwer-
king te zoeken met gelijkgestemde orga-
nisaties binnen en buiten Nederland. Bid 
dat hier vruchtbare partnerschappen uit 
mogen ontstaan, die ons werk nog meer 
impact geven.

31. Deze week wordt de Dorcas Voed- 
selactie voor de 26e keer gehouden. Wilt 
u bidden om een zegen over deze actie?


