
1. Wilt u op deze eerste dag van het 
nieuwe jaar bidden om een zegen over 
ons werk in 2022?

2. In Oost-Europa is de afgelopen 
tijd de Blue Bucket Campaign 
georganiseerd, een lokale campage om 
voedsel in te zamelen voor kwetsbare 
mensen. Dank voor alle mensen die 
hier lokaal bij betrokken zijn. 

3. Bid voor de veiligheid van de 
Dorcas-medewerkers in de onrustige 
en gevaarlijke situatie in Ethiopië.

4. Dank God voor de mooie nalaten-
schappen die we eind vorig jaar 
mochten ontvangen.

5. De Dorcas Voedselactie in november 
verliep anders dan gehoopt. Op 
het laatste moment moest de 
supermarktactie worden afgeblazen. 
Wij danken God dat er toch zoveel 
geld is gegeven.

6. Dank God voor een gezegende 
Fall Meeting in Vierhouten met de 
landendirecteuren eind 2021, waarbij 
een groot deel van de directeuren 
fysiek aanwezig kon zijn. Bemoedigd 
en verbonden gaan we verder in het 
nieuwe jaar 2022.

7. Dank God voor alle sponsors die 
een kind of een granny in onze 
nieuwe projecten in Tanzania willen 
sponsoren. Door de vele sponsors 
kunnen wij meer mensen helpen.

8. We zijn dankbaar dat de afdeling 
Partnerships goede plannen voor 
2022 heeft gemaakt om met meer 
financiële middelen nog meer mensen 
te bereiken. Wilt u bidden om inzicht 
en kennis om dit waar te maken?

9. Wilt u bidden voor een goede start 
van de nieuwe medewerkers in het 
team dat zich richt op noodhulp?

10. Bid voor de veiligheid van onze 
medewerkers in Syrië.

11. Dank voor de vele nieuwe dona-
teurs die we in 2021 hebben gekregen.

12. De afgelopen tijd zijn verschillende 
vrijwilligers gestopt met hun werk 
voor Dorcas. Het is moeilijk als een 
taak die met hart en ziel werd gedaan, 
niet meer uitgevoerd kan worden. Bid 

om Gods nabijheid voor hen.

13. In de komende periode wordt de 
Dorcas Voedselactie geëvalueerd en 
gaan we aan de slag met de actie voor 
dit jaar. Wilt u bidden om een zegen 
over de nieuwe plannen?

14. In Albanië gaat het team 
door met het versterken van de 
gemeenschappen. Zo wordt lokale 
hulp georganiseerd voor de armste 
huishoudens. Bid om een zegen.

15. Wij danken God dat het werk voor 
mensen in nood gewoon doorgaat, 
ondanks tegenslagen zoals de 
pandemie. 

16. We vragen gebed voor onze 
grannyclubs. Dat ouderen daar hun 
creativiteit en talenten kunnen 
inzetten.

17. Bid voor de Libanese bevolking en 
de Syrische vluchtelingen in Libanon 
die in armoede leven. 

18. Dank God voor de betrokkenheid 
van zoveel vermogensfondsen bij ons 
werk. Dankzij de samenwerking zijn 
er mooie resultaten in de projecten.

19. Wilt u bidden voor de werving- 
en selectieprocedures in binnen- en 
buitenland? Dat we nieuwe collega’s 
mogen vinden die zich op hun plek 

zullen voelen bij Dorcas en een 
bijdrage willen leveren aan de missie.

20. We vragen gebed voor de ouders 
van de sponsorkinderen. Dat ze 
wijsheid mogen krijgen om hun kind 
met liefde en geduld op te voeden.

21. Dank voor de vele vrijwilligers die 
zich, vaak al jarenlang, inzetten voor 
de Dorcas Voedselactie.

22. Er wordt veel kleding ingeleverd 
bij de inzameldepots. Dank God voor 
de vrijwilligers die dit regelen en voor 
de mensen die kleding doneren. 

23. Wilt u bidden om veerkracht voor 
Dorcas-medewerkers die voortdurend 
met armoede en nood worden 
geconfronteerd? 

24. In Mozambique onderzoeken we 
in welke gebieden we de komende tijd 
projecten gaan starten. Wilt u bidden 
voor een zegen over dit proces en voor 
vrede en veiligheid in het land?

25. Via de VN hebben we financiering 
voor onze projecten in Oekraïne 
ontvangen. Dank God hiervoor.

26. Een zakenpartner zou namens 
het team Partnerships naar de VS 
reizen om daar fondsen te werven. 
Helaas moest dit uitgesteld worden. 
Wilt u bidden dat de reis spoedig mag 
plaatsvinden?

27. We onderzoeken wat de resultaten 
van onze projecten op de lange 
termijn zijn. Bid dat we zinvolle 
inzichten krijgen over de impact van 
onze projecten.

28. Dank God voor de vele lokale 
vrijwilligers die zich in Roemenië, 
Albanië, Moldavië en Oekraïne 
inzetten voor de verspreiding van de 
voedselpakketten.

29. Sinds 2021 hebben we een nieuw 
e-mailsysteem. We gaan het dit jaar 
verder ontwikkelen. Wilt u bidden 
voor wijsheid en creativiteit?

30. We vragen gebed voor een goede 
start van ons nieuwe landenkantoor 
en van de projecten in Jemen.

31. In Oost-Oekraïne loopt de 
spanning hoog op door een dreigende 
oorlog. Bid voor vrede en veiligheid.
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God is voor ons een veilige 

schuilplaats, een betrouw-

bare hulp in nood.

Psalm 46: 2
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1. Dorcas blijft zoeken naar innova-
tieve manieren om armoede tegen te 
gaan. Een voorbeeld is Poverty Stop-
light in het oosten van Oekraïne. Bid 
voor een succesvolle 1e fase van dit 
project, waarbij we waardevolle lessen 
voor de toekomst mogen opdoen.

2. We zijn altijd bezig met het zoeken 
naar samenwerking met gelijk- 
gestemde organisaties, binnen en 
buiten Nederland. Bid dat hier vrucht-
bare partnerschappen uit mogen 
ontstaan, waardoor ons werk meer 
impact zal hebben.

3. Het thuiswerken valt sommige 
Dorcas-medewerkers erg zwaar. Wilt 
u bidden om kracht en gezondheid?

4. In Tanzania zijn we bezig met de 
afronding van 2 sponsorprojecten, 
omdat de doelstellingen zijn behaald. 
Onlangs zijn er 2 nieuwe sponsor- 
projecten gestart, waar we ook mooie 
resultaten hopen te bereiken. Bid voor 
de afronding en voor de nieuwe start.

5. We vragen gebed om een zegen 
over een project waarin de distribu-
tie van cash-hulp (deels) digitaler en 
efficiënter wordt gemaakt.

6. Dank God voor de nieuwe mede-
werkers Geriene en Tamara, die het 
team van Personeelszaken versterken.

7. Wilt u bidden voor de granny’s die 
een moeizame relatie hebben met 
hun kinderen? Dat er verzoening mag 
plaatsvinden en dat de granny’s hier-
door troost vinden.

8. We bidden voor de ontvangers van 
de voedselpakketten van de Dorcas 
Voedselactie. Bid dat het pakket voor 
hen tot een zegen mag zijn.

9. We voeren deze maand campagne 
voor Ethiopië. Wilt u bidden voor 
mooie reacties en een goede op-
brengst?

10. We vragen gebed voor alle vrijwil-
ligers die in deze bijzondere tijd van 
corona hun werk voor Dorcas verrich-
ten of daar juist mee moeten stoppen. 

11. Wilt u bidden dat we voor ons 
landenkantoor in Jemen een geschikte 
directeur vinden?

12. In Oost-Oekraïne 
wordt gewerkt aan de 
ontwikkeling van lokaal aangeboden 
hulp-, zorg-, en participatiemogelijk-
heden voor ouderen in de dorpen. Wilt 
u hiervoor bidden?

13. Het team in Mozambique heeft 
de laatste tijd veel veranderingen 
ondergaan vanwege een nieuwe stra-
tegische koers. Bid om een zegen over 
dit proces.

14. Dank God voor de medewerkers 
van afdeling Partnerships en voor 
de goede samenwerking binnen het 
team. Wilt u bidden dat 2022 een 
goed en vruchtbaar jaar mag zijn?

15. Vanwege corona worden veel ge-
sprekken telefonisch gevoerd in plaats 
van persoonlijk. Wilt u bidden om 
kracht voor de relatiebeheerders die 
dit lastig vinden?

16. We vragen gebed voor hen die 
Dorcas leiden. Dat zij zich afhankelijk 
weten van onze Hemelse Vader en 
Hem in alle situaties om raad vragen.

17. Wilt u bidden voor moed en vrede 
voor het team van Dorcas in Ethiopië? 
Ondanks het conflict blijven ze zich 
vol goede moed inzetten voor het 
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Ik dank mijn God altijd voor 

u, omdat Hij u in Christus 

Jezus zijn genade heeft 

geschonken.

1 Korintiërs 1: 4
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werk voor mensen in nood.

18. Dank God voor de inzet van alle 
medewerkers die betrokken zijn bij 
het verlenen van noodhulp.

19. In Mozambique hebben we een 
kippenproject. Hierdoor kunnen men-
sen een eigen inkomen verdienen. We 
zoeken vermogensfondsen die dit pro-
ject willen financieren. Wilt u bidden 
dat we deze financiering vinden?

20. We bidden om vrede en rust voor 
iedereen die (wereldwijd) actief is bij 
Dorcas en die door corona een hecti-
sche en spannende tijd beleeft.

21. Dank God voor de vele particuliere 
giften die wij kunnen inzetten voor 
ons werk voor mensen in nood.

22. Wilt u bidden voor ons team en 
de inwoners van Zuid-Soedan? Het 
land kampt met veel problemen, zoals 
droogte, honger, armoede, overstro-
mingen en conflicten.

23. Het sponsorprogramma Futur-
e4Children in Egypte gaat begin 2022 
een nieuwe fase in. We vragen om 
gebed voor succesvolle samenwerking 
met de lokale partners.

24. Dorcas werkt aan een uitgebreid 
donateursonderzoek. Wilt u bidden 
voor wijsheid hoe om de resultaten 
hiervan goed te verwerken?

25. Bid voor onze medewerkers en de  
mensen in Libanon en Syrië, die onder 
moeilijke economische en politieke 
omstandigheden leven en dagelijks te 
maken hebben met brandstoftekorten 
en een haperend gezondheidssysteem.

26. Wilt u bidden voor vrede in  
Ethiopië? Dat de leiders van alle par-
tijen tijdens de onderhandelingen hun 
meningsverschillen oplossen.

27. In onze projecten gebruiken we 
diverse methodes om te ontdekken of 
de deelnemers te maken hebben met 
fysieke of verstandelijke beperkingen. 
Wilt u bidden dat de methodes inzicht 
geven en bijdragen aan het opbouwen 
van een goede band met de deelne-
mers?

28. Wilt u bidden dat er meer kle-
dingsinzameldepots in Nederland 
mogen bijkomen?
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