
1. Deze week is de 26e Dorcas 
Voedselactie, waarmee we geld 
inzamelen voor voedselpakketten voor 
mensen in Oost-Europa. Wilt u bidden 
om een zegen over deze actie? 

2. Verschillende projecten in Egypte 
komen in een nieuwe fase. Bid met ons 
dat we hier financiering voor vinden. 

3. Het is vandaag Dankdag. Dank God 
voor alle zegeningen die we van Hem 
ontvangen.

 4. Wilt u bidden voor 2 nieuwe 
sponsorprojecten in Tanzania? Dat wij 
tot zegen mogen zijn voor de kinderen 
en ouderen.

5. Bid voor vrede en veiligheid voor 
de inwoners van Ethiopië en voor de 
eenheid van de regering. 

6. We danken dat zo veel vrijwilligers 
dit jaar hun schouders weer onder de 
Dorcas Voedselactie zetten. 

7. Dorcas gaat in 2022 samen met 
partners nieuwe projecten in Jemen 
uitvoeren. Bid dat  deze samenwerking 
goed mag verlopen.

8. Wilt u bidden voor nieuwe 
financieringsmogelijkheden voor onze 
projecten in het oosten van Afrika? Dat 
vermogensfondsen openstaan voor het 
werk dat we in deze regio uitvoeren.

9. De ophaalgroep Hardenberg moest 
onverwacht de werkzaamheden voor 
Dorcas staken, omdat de vrachtwagen 
het begaf. Bid voor hen nu hun 
vrijwilligerswerk ineens is weggevallen.

10. Wilt u bidden voor het functioneren 
van het kantoor van Dorcas in Almere, 
dat dit steeds meer een plaats van 
ontmoeting en inspiratie mag zijn?

11. We vragen gebed voor alle landen-
directeuren, van wie enkelen in 
soms verwarrende omstandigheden, 
als gevolg van burgeroorlog en 
onveiligheid, hun werk moeten doen.

12. Wilt u bidden voor inspiratie om onze 
website te blijven verbeteren?

13. In Zuid-Soedan is nog steeds een 
machtsstrijd tussen verschillende 

partijen. Bid voor stabiliteit in het land.

14. Vorige maand was het Internationale 
ouderendag. In verschillende landen 
hebben ouderen en partners van 
Dorcas-programma’s aandacht gevraagd 
voor rechten van ouderen. Dank voor 
deze mogelijkheid en bid voor een 
goede uitwerking. 

15. Deze week vindt de Dorcas Fall 
Meeting plaats in Vierhouten. Helaas zijn 
niet alle landendirecteuren aanwezig 
vanwege het coronavirus. Zij doen 
digitaal mee. Wij bidden om inspiratie en 
bemoediging, zodat we vol goede moed 
en hoop 2022 kunnen ingaan.

16. Wilt u bidden dat de wanhoop en 
vrees in Syrië plaatsmaakt voor hoop en 
vreugde in de harten van mensen?

17. In Egypte gaan we onze 
gemeenschapscentra evalueren. Wilt 
u bidden dat we hierdoor waardevolle 
inzichten krijgen waarmee we onze 
projecten kunnen verbeteren?

18. In Oost-Europa wordt door 
landenkantoren en partners gewerkt aan 
de lokale actie Blue Bucket Campaign. 
Kerken, vrijwilligers en organisaties 
zamelen voedsel in. Bid voor een 
geslaagde campagne.

19. Wilt u bidden voor nieuwe 
bestuursleden en vrijwilligers voor de 

Dorcas-winkels?

20. Dank God voor de nieuwe collega’s 
bij de afdeling Partnerships. Bid voor een 
goede inwerkperiode.

21. Dorcas, enkele partnerorganisaties 
en kerken starten 3 nieuwe projecten in 
Moldavië en Oekraïne. Het doel is het 
ondersteunen van families die te maken 
hebben met chronische armoede, zodat 
ze in alle opzichten kunnen bloeien. Wilt 
u bidden voor een goed verloop van de 
projecten?

22. We willen nieuwe kledingdepots 
opstarten in diverse plaatsen. Bid voor 
nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich 
willen nemen.

23. We danken dat steeds meer acties 
voor Dorcas weer kunnen doorgaan.

24. Bid om een zegen voor het 
programma Next Steps, waarin we 
ons, samen met andere organisaties,  
inzetten tegen mensenhandel, waar 
vooral meisjes en jonge vrouwen aan 
ten prooi vallen. 

25. Wilt u danken voor de (oudere) 
sponsorkinderen? Zij zijn een voorbeeld 
voor andere kinderen en inspireren hen 
hun talenten te ontdekken en te bloeien.

26. We werken aan een aantal nieuwe 
campagne-ideeën. Wilt u meebidden 
voor creativiteit en wijsheid?

27. In Mozambique is het landenkantoor 
op zoek naar nieuwe fondsen voor het 
financieren van projecten in 2022. Wilt u 
bidden dat zij hierin slagen? 

28. We bidden voor de vrouwen in Irak, 
voor bescherming tegen agressie en dat 
zij gebruik kunnen maken van hun recht 
op onderwijs.

29. Dank God voor de positieve 
uitslagen van vermogensfondsen op 
projectvoorstellen die we hebben in-
gediend.

30. De komende tijd komen er nieuwe 
granny’s in het sponsorprogramma in 
Tanzania. Hier zijn we God dankbaar 
voor. Wilt u bidden dat we de juiste 
granny’s vinden?
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Bij U, Heer, is redding,
uw zegen rust op uw volk.
Psalm 3: 9
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1. We bidden dat Dorcas veiligheid en 
hulp mag blijven bieden aan de meest 
kwetsbare mensen in Libanon en dat zij 
zich als mens gezien en geliefd voelen. 

2. Bij de afdeling Partnerships wordt 
gewerkt aan het afronden van processen 
die gaan over samenwerken met externe 
partners en donoren. Wilt u bidden dat 
dit meer duidelijkheid zal geven over de 
rol van ons team?

3. Bid voor de medewerkers in Libanon 
en Syrië. Bid voor kracht, wijsheid en ge-
duld om onder de enorme uitdagingen 
dienstbaar te kunnen blijven aan God en 
aan de meest kwetsbare mensen.

4. Dank God voor de regiodepots, waar 
vrijwilligers samen veel werk verzetten.

5. Wilt u bidden  voor alleenstaande 
granny’s in onze projecten? Dat zij met 
onze hulp een netwerk mogen bouwen 
van mensen die om hen heen staan.

6. We bidden voor bemoediging van de 
ontvangers van de voedselpakketten. 
Dat zij hierdoor Gods liefde ervaren.

7. Wilt u bidden voor de veiligheid van 
onze collega’s in Irak? 

8. We vragen gebed voor onze mede-
werkers in Mozambique. De uitvoering 
van onze projecten verandert en dat 
heeft effect op de manier van werken.

 9. In Syrië en Libanon evalueren we de 
projecten van de gemeenschapscentra. 
Bid dat we waardevolle lessen leren.

10. We zijn bezig met het vestigen van 
een Dorcas-kantoor in Jemen. Onze 
collega Adriaan reist af naar Jemen om 
de papieren hiervoor te regelen. Bid om 
een zegen over zijn reis.

11. Wilt u danken voor vermogensfond-
sen die zich opnieuw hebben verbon-
den aan de missie van Dorcas?

12. In Egypte behalen we mooie resul-
taten met onze Farmer Fieldschool en 
het programma Business Development, 
waardoor mensen hun inkomsten kun-
nen verbeteren. Dank God hiervoor.

13. We bidden voor vrij-
willigers die het moeilijk 
hebben, ziek zijn of moeten leven met 
verlies.  

14. Dank voor alle betrokken sponsors 
in Nederland. Dankzij hen kunnen wij zo 
veel mensen helpen.

15. Wij danken God voor een voltallig 
team van leidinggevenden op het Dor-
cas International Office in Almere. Bid 
om wijsheid en geestelijk leiderschap.

16. Er komen nieuwe kinderen in het 
sponsorprogramma in Tanzania. Wilt u 
bidden dat we de juiste kinderen hier-
voor vinden?

 17. We vragen gebed voor het Dorcas- 
team in Ethiopië. Bid dat zij kunnen 
bouwen aan relaties, benaderbaar zijn 
en dicht bij de mensen in hun omgeving 
leven.

18. Dank God voor de grote betrokken-
heid bij onze wintercampagne van deze 
maand.

19. We danken dat onze vrijwillige regio-
coördinatoren en presentatoren weer 
voorzichtig op pad kunnen om onze 
depothouders te kunnen bezoeken en 
om presentaties te geven over ons werk.
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20. Wilt u bidden voor een gezegen-
de reis van onze consultant naar de 
Verenigde Staten? Dat hij daar nieuwe 
contacten mag opbouwen en bestuurs-
leden van stichtingen enthousiast kan 
maken voor het werk van Dorcas.

21. De pers weet ons steeds beter te vin-
den. We danken God dat de media onze 
verhalen en ons nieuws wil delen.

22. Bid voor wijsheid van het manage-
ment in Zuid-Soedan. Het team staat 
voor een aantal strategische keuzes.

23. We danken dat vrijwilligers Dorcas 
trouw zijn gebleven in de moeilijke tijd 
van het coronavirus.  

24. Wilt u bidden voor vrede en zegen 
voor de kwetsbare mensen in Syrië, zoals 
ouderen, jongeren, vrouwen en vluchte-
lingen?

25. Vandaag vieren we de geboorte van 
Gods Zoon. Dank dat Hij Jezus als Red-
der naar de wereld heeft gestuurd.

26. Wilt u bidden voor wereldwijde vrede 
en veiligheid?

27. Enkele medewerkers krijgen een 
softwaretraining. Bid dat dit waardevol 
mag zijn en zal bijdragen aan onze mo-
nitorings- en evaluatieactiviteiten.

28. De komende maanden mogen we 
in Kenia een nieuw project uitvoeren, 
met steun van de Nederlandse overheid. 
Hierdoor kunnen de we de hygiëne 
verbeteren van gemeenschappen die 
kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Bid 
om een zegen over dit project.

29. We zijn dankbaar voor het afgelopen 
jaar waarin de (financiële) betrokken-
heid van vermogensfondsen stabiel is 
gebleven.

30. In Egypte zijn weinig mensen ge-
vaccineerd tegen corona en de besmet-
tingen stijgen weer. Wilt u bidden om 
bescherming tegen het virus en dat er 
voldoende vaccins beschikbaar zijn?

31. We zijn dankbaar dat ons werk on-
danks corona het afgelopen jaar gewoon 
is doorgegaan. Dank God voor alles wat 
we mochten doen.
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