
1. Wilt u bidden voor kwetsbare 
mensen in Oekraïne, zoals ouderen, 
alleenstaande vrouwen en mensen 
met een beperking?

2. Dank voor de goede voortgang van 
projecten in Mozambique, Ethiopië en 
Zuid-Soedan. Er is veel bereikt waar 
we de donerende vermogensfondsen 
met plezier van op de hoogte stellen.

3. Wij zijn op zoek naar collega’s 
in Kenia met expertise op het 
gebied van klimaatverandering en 
bedrijfsontwikkeling. Wilt u bidden 
dat we de juiste mensen vinden?

4. Een aantal winkels kampt met 
(veel) vacatures die ingevuld moeten 
worden. Bid voor nieuwe vrijwilligers.

5. Dorcas is onlangs als erfgenaam 
vermeld in 2 nalatenschappen. 
Eén ervan bevat onder andere de 
opbrengst van een huis. Dank God 
hiervoor.

6. Bid voor de sponsorkinderen 
en granny’s in onze projecten in 
Oekraïne. Dat ze veilig zijn, genoeg te 
eten hebben en onderdak vinden als 
ze op de vlucht zijn geslagen.

7. Wilt u bidden voor mensen in nood 
in andere landen dan Oekraïne? Bid 
dat zij ook gezien en geholpen worden.

8. We zoeken steeds naar nieuwe 
manieren om mensen aan ons 
werk te binden. Wilt u bidden voor 
creativiteit?

9. Veel van onze trouwe relaties 
hebben naast hun vaste donatie een 
extra gift gegeven voor Oekraïne. 
Dank God hiervoor. 

10. We hebben projectvoorstellen 
ingediend bij diverse donoren 
voor het verbeteren van de 
levensomstandigheden van Irakezen 
en voor het beschermen van vrouwen 
tegen geweld. Bid dat de donoren deze 
projecten financieel willen steunen. 

11. Vraag God om een zegen over de 
samenwerking van Dorcas en ZOA in 
Zuid-Soedan. Dat deze vruchtbaar mag 
zijn en leidt tot nieuwe kansen.

12. Wij vragen gebed voor de leiders 
van het Christelijk Noodhulpcluster, 

waar Dorcas onderdeel van is. Bid voor 
een goede samenwerking.

13. We zijn dankbaar dat we weer 
op pad mogen en onze depothouders 
kunnen ontmoeten.

14. In Albanië zijn we gestart met 
het nieuwe project Social enterprise 
development. Bid om wijsheid in 
het omgaan met mensen en het 
ontwikkelen van kansen.

15. Wilt u bidden voor de 
voorbereidingen van de Dorcas 
Voedselactie van dit jaar? 

16. Voor een project in Tanzania 
hebben we een aanvraag ingediend bij 
een nieuwe donor. Wilt u bidden voor 
een positieve uitslag?

17. Dank God dat alle Dorcas-winkels 
weer gewoon open zijn.

18. Wilt u bidden voor de veiligheid 
van onze collega’s in Oekraïne?

19. We vragen gebed voor het welzijn 
van al onze medewerkers bij alles wat 
er speelt en de druk die zij voelen.

20. Wilt u bidden dat we nieuwe 
fondsen mogen vinden voor onze 
projecten in Mozambique?

21. Dank God dat steeds meer mensen 

ons weten te vinden op social media. 

22. Dank God voor alle nieuwe 
sponsors die we al hebben mogen 
verwelkomen in 2022. We zijn 
dankbaar dat zij zich willen inzetten 
voor ouderen en kinderen in nood.

23. In Egypte werken we via een 
partnerorganisatie. Bid dat er van hen 
uit – als christelijke organisatie in een 
tamelijk vijandige omgeving – een 
getuigenis mag uitgaan.

24. Bid dat we voor ons nieuwe 
landenkantoor in Jemen de juiste 
medewerkers vinden, zodat we daar 
een sterk team krijgen.

25. Wilt u bidden voor de families die 
deelnemen aan het project Poverty 
Stoplight in Zaporizhja in Oekraïne? 
Sommige families zijn gevlucht 
naar een veiliger regio of naar het 
buitenland. Anderen zijn gebleven en 
leven in onzekerheid.

26. Het is vandaag Hemelvaartsdag. 
Dank God dat zijn Zoon voor alle 
mensen is gestorven én opgestaan en 
nu aan zijn rechterhand mag zitten.

27. Bid dat het kantoor van Dorcas in 
Almere een gastvrije plaats mag zijn 
waar Gods liefde centraal staat en Hij 
de eer krijgt.

28. We danken dat vrijwilligers 
weer enthousiast acties beginnen te 
plannen, zoals kleding-, verkoop- en 
voedselacties.

29. Moldavië vangt heel veel 
vluchtelingen uit Oekraïne op, terwijl 
het land economisch zwak is en een 
beperkte capaciteit voor de opvang 
heeft. Bid voor alle Moldaviërs die 
vluchtelingen in hun huis opnemen 
terwijl ze zelf amper kunnen 
rondkomen. Dat zij via Dorcas de 
juiste ondersteuning mogen krijgen.

30. Wilt u bidden voor onze projecten 
in Egypte en een zegen vragen 
over de activiteiten die vanuit de 
gemeenschappen zelf ontstaan?

31. Voor ons werk in Oekraïne en de 
omliggende landen zoeken we nieuwe 
mensen. Bid dat we hiervoor de juiste 
mensen vinden.
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‘Ik ben met jullie, alle dagen, 

tot aan de voltooiing van 

deze wereld.’

Matteüs 28: 20b
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1. De oorlog in Oekraïne heeft ook 
gevolgen voor andere landen, bij-
voorbeeld Jemen. Dit land is voor een 
groot deel afhankelijk van het graan 
uit Oekraïne. Er wordt gevreesd dat 
de hongersnood hierdoor zal vererge-
ren. Wilt u bidden dat internationale 
donoren en overheden hun financiële 
hulp blijven geven aan Jemen?

2. We vragen gebed voor de sponsors 
van een granny of kind uit Oekraïne. 
Zij maken zich zorgen om hun granny 
of sponsorkind.

3. Deze maand starten we met een 
campagne rondom het jaarverslag en 
sponsoring. Wilt u bidden voor een 
mooie opbrengst en betrokkenheid?

4. We zijn dankbaar voor de betrok-
kenheid van verschillende partners bij 
onze programma’s in Egypte. 

5. Vandaag vieren we het Pinkster-
feest. Dank aan God dat Hij de Heilige 
Geest stuurde als onze Helper en 
Trooster.

6. De economische situatie van Ethio-
pië verslechtert en de armste mensen 
worden zwaar getroffen. Wilt u voor 
hen bidden? 

7. Wilt u bidden voor de verkiezingen 
in Libanon?

8. We vragen gebed voor de landen-
directeuren van Dorcas in het Mid-
den-Oosten, Oost-Europa en Oost- 
Afrika. Bid om vrede, kracht en inspi-
ratie om hun werk te kunnen doen in 
vaak moeilijke omstandigheden.

9. Wilt u danken voor de grote betrok-
kenheid en ondersteuning van kerken 
voor de noodhulpcampagne voor 
Oekraïne?

10. We bidden voor de werving van 
coördinatoren voor de Dorcas Voed-
selactie. Dat veel vrijwilligers willen 
meedoen aan deze actie in november. 

11. Bid voor een einde aan het geweld 
tegen de inwoners van Syrië en vraag 
God om troost voor degenen die door 
de oorlog iemand zijn verloren.

12. Wilt u bidden voor onze collega’s 
in Oekraïne, Moldavië en Roemenië? 

Zij verlenen noodhulp 
aan vluchtelingen en ont-
heemden, terwijl tegelijkertijd ook het 
gewone werk doorgaat.

13. Onze externe fondsenwerver 
vertrekt binnenkort naar de Verenig-
de Staten om daar de betrokkenheid 
van vermogensfondsen bij Dorcas te 
vergroten. Bidt u mee voor een goede 
en veilige reis?

14. Dank God voor de vele relaties die 
Dorcas in hun testament opnemen. 

15. Door steeds oplaaiende conflicten 
in Cabo Delgado in Mozambique slaan 
mensen op de vlucht. Bid voor vrede 
en veiligheid. 

16. We zijn dankbaar dat de actie 
Hart voor Oekraïne (een actie waarbij 
hartjes werden gemaakt en verkocht 
via de Dorcas-winkels) zo veel geld en 
betrokkenheid heeft opgeleverd.

17. Wilt u bidden voor een goede 
samenwerking tussen Dorcas en tal 
van kerken en gemeenten in de volle 
breedte van het christelijk landschap?

18. In Libanon en Syrië steunen we 
ondernemers bij het (her)starten 
van een bedrijf. Wilt u bidden dat zij 
volhouden en ondanks de moeilijke 
economische situatie succesvol zijn? 
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19. Bid voor de mensen in Oekraïne 
die niet kunnen of willen vluchten.

20. Dank God voor de vrijwilligers in 
de regio- en textielinzameldepots, voor 
werkgroepen en presentatoren, regio-
coördinatoren en andere vrijwilligers 
die zich inzetten voor Dorcas.

21. Wilt u bidden voor de kerken in 
Roemenië en Moldavië? Zij zijn zeer 
betrokken bij de opvang van vluchte-
lingen uit Oekraïne.

22. We vragen gebed voor ons nood-
hulpteam in Nederland dat door de 
oorlog in Oekraïne veel extra werk 
heeft. Bid dat nieuwe medewerkers 
snel worden ingewerkt, zodat het 
team voldoende tijd heeft voor nood-
hulp aan andere landen.

23. In Jemen is een staakt-het-vuren 
afgekondigd. Wilt u bidden dat alle 
partijen zich hier aanhouden en dat 
dit ook een moment van bezinning 
mag zijn? 

24. Bid dat er aandacht en hulp komt 
voor Oost-Ethiopië. Dit deel van het 
land heeft al maanden te kampen met 
een enorme droogte.

25. We zijn dankbaar dat er bij institu-
tionele donoren en bij vermogensfond-
sen veel interesse is om Dorcas finan-
cieel te ondersteunen bij de noodhulp 
in Oekraïne. Dank God hiervoor.

26. Steeds meer donoren kiezen voor 
e-mail in plaats van papieren post. 
Dit bespaart kosten en is beter voor 
het milieu. Daar willen we God voor 
danken.

27. Bid voor de bevolking van Libanon. 
Een groot deel van hen leeft onder de 
armoedegrens.

28. Dank God voor de betrokkenheid 
van zo veel vrijwilligers en scholen bij 
de noodhulpactie voor Oekraïne.

29. We vragen gebed voor onze me-
dewerkers die soms op reis gaan naar 
gevaarlijke gebieden. Bid voor hun 
veiligheid.

30. Bid voor de vluchtelingen en 
ontheemden in Irak die proberen weer 
terug te keren naar hun huis.
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