
1. We vragen gebed voor onze nieuwe 
directeur Agnes Kroese. Zij is de 
opvolger van Leo Visser. Bid dat zij 
haar talenten mag inzetten en dat God 
haar zal leiden en behoeden. 

2. Wilt u bidden dat we de juiste 
mensen mogen vinden voor de diverse 
vacatures die we hebben?

3. Dank God voor alle vrijwilligers die 
werkzaam zijn in, bij of rondom de 
regio- en huisinzameldepots. Er wordt 
veel werk verzet. We zijn dankbaar 
voor hun grote enthousiasme. 

4. In Ethiopië is een economische en 
politieke crisis. Bid voor een goede 
oplossing en voor veiligheid.

5. Een van de langstlopende 
nalatenschappen bij Dorcas komt in 
een afrondende fase, omdat het huis 
van de erflater in het buitenland is 
verkocht. Dank God hiervoor.

6. Het programma over inclusieve 
gemeenschappen in Tropoja in Albanië 
wordt geëvalueerd. Bid voor goede 
inzichten.

7. Dank voor de sponsorkinderen die 
hun opleiding hebben afgerond en een 
baan hebben gevonden.

8. In deze periode starten in Jemen 
nieuwe medewerkers. Wilt u bidden 
voor een goede introductie bij Dorcas 
en in het lokale team?

9. Sommige granny’s hebben geen 
familie in de buurt wonen. Zij zijn 
vaak erg eenzaam. Wilt u bidden dat 
ze zich gezien en gesteund voelen 
door de Dorcas-medewerkers en 
-vrijwilligers?

10. We zijn dankbaar voor de digitale 
middelen die we tot onze beschikking 
hebben om nieuwe mensen te 
betrekken bij Dorcas.

11. De economische crisis in Libanon 
duurt voort. Zowel de Libanezen als 
de Syrische vluchtelingen lijden hier 
erg onder. Bid voor verdraagzaamheid, 
onderling begrip en moed.

12. We zoeken altijd naar mooie 
verhalen uit de projectlanden en uit 
Nederland. Deze zijn belangrijk om te 
delen met onze supporters. Bidt u mee 

dat deze verhalen komen en dat ze 
mensen zullen inspireren?

13. Bid dat overheden en internationa-
le gemeenschappen meer oog krijgen 
voor de rechten van ouderen en dat 
Dorcas hier een goede bijdrage aan 
levert.

14. Dank God voor de overweldigende 
betrokkenheid en donaties van veel 
kerken voor noodhulp in Oekraïne.

15. Wilt u bidden dat we voldoende 
financiële middelen vinden voor onze 
programma’s in Mozambique?

16. Wij hebben een bijzonder grote 
gift ontvangen. Dank God voor deze 
en voor alle andere giften die ons 
worden toevertrouwd.

17. We vragen gebed voor stabiliteit 
en veiligheid in Irak, zodat mensen die 
intern ontheemd zijn weer naar huis 
durven en kunnen terugkeren

18. Na alle lockdowns is alles weer 
heropend. We danken God dat we ons 
werk weer gewoon kunnen doen.  

19. Wilt u bidden voor de nieuwe 
vrijwilligers die in de afgelopen tijd 
aan de slag zijn gegaan bij Dorcas 
of binnenkort starten? Bid dat zij 
zich snel thuis voelen in ‘de Dorcas-
familie’.

20. Door de crisis in Oekraïne zijn 
er diverse nieuwe collega’s die 
zich bezighouden met humanitaire 
hulpverlening. Dank dat we deze 
mensen hebben gevonden en bid dat 
zij hun plek vinden in de organisatie.

21. Er zijn voortdurend 
ontwikkelingen in de markt voor 
tweedehands kleding en Dorcas moet 
hierin toekomstbestendig handelen. 
Wilt u bidden om wijsheid?

22. Wilt u bidden voor de training 
in christelijk, dienend leiderschap 
die dit najaar van start gaat voor 
alle leidinggevenden bij Dorcas, in 
Nederland en in onze projectlanden?

23. Dank dat de Here Jezus die we 
dienen ons heeft voorgeleefd hoe we 
de hoop kunnen vasthouden in deze 
wereld met zo veel moeilijkheden.

24. Bid dat de samenwerking tussen 
het Dorcas-kantoor in Nederland en de 
landenkantoren goed blijft.

25. We vragen gebed voor inzicht 
in het ontwikkelen van goede 
economische programma’s die zorgen 
voor een vast inkomen voor families 
in Oost-Europa, Afrika en het Midden-
Oosten.

26. We zijn dankbaar voor relaties met 
vermogensfondsen die versterkt zijn 
door persoonlijke ontmoetingen met 
de Dorcas-landendirecteuren.

27. We onderzoeken hoe we beter 
kunnen bijdragen aan inclusie van 
Roma in Oost-Europa. Bid voor deze 
minderheidsgroep die kampt met 
uitsluiting, armoede en discriminatie.

28. We bidden voor rust in de zomer-
vakantie en om vertrouwen dat God 
niet loslaat wat Zijn hand begon.

29. We vragen gebed voor een stabiele 
situatie in Syrië.

30. Bidt u mee voor de nauwe  
samenwerking tussen ZOA en Dorcas 
in Zuid-Soedan? Dat die zijn vruchten 
mag gaan afwerpen.

31. Het vinden van nieuwe fondsen 
in Zuid-Soedan is erg lastig, terwijl 
de nood heel groot is. Wilt u hiervoor 
bidden?
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‘Proef en geniet de goed-

heid van de Heer, gelukkig 

de mens die bij Hem schuilt.’

Psalm 34: 9
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1. In Irak werken we in de regio 
Sinjar. Wilt u bidden voor oplossingen 
op het gebied van hulpverlening en 
fondsenwerving? 

2. Bidt u met ons mee voor rust en 
ruimte om nieuwe vermogensfondsen 
te benaderen en hen te interesseren 
voor ons werk?

3. We zijn dankbaar voor de partners 
van EU-CORD, een netwerk van Euro-
pese organisaties in het werkveld van 
noodhulp, ontwikkeling en vrede, met 
gedeelde christelijke waarden. Dank 
God voor de goede gesprekken met 
deze partners over samenwerken.

4. We zijn dankbaar dat we met finan-
ciering van het Christelijk Noodhulp-
cluster ondernemers en jongeren mo-
gen helpen die nog steeds de gevolgen 
ondervinden van de grote ontploffing 
in Beiroet in 2020.

5. Wilt u bidden voor de ouderen in 
Oekraïne? Voor hun veiligheid en 
welzijn. 

6. Wereldwijd stijgen voedselprijzen, 
waardoor meer mensen afhankelijk 
worden van noodhulp. Bid voor een 
oplossing in deze situatie en voor 
rechtvaardigheid, dat niet de armste 
mensen de dupe worden. 

7. Wij danken God voor de bemoedi-
gende Spring Meeting, die in mei met 
alle Dorcas-landendirecteuren heeft 
plaatsgevonden. Onderlinge bemoedi-
ging en gebed stonden centraal.

8. We bidden voor eenheid. Samen 
zijn we Dorcas. 

9. Dank God voor alle vrijwilligers die 
het werk enthousiast hebben hervat 
toen de lockdowns voorbij waren. We 
‘ruiken’ overal nieuwe energie!

10. Bid voor de veiligheid van onze 
collega’s die de komende tijd weer op 
reis gaan.  

11. We vragen om een zegen voor alle 
vrijwilligers die ziek zijn, die rouw 
dragen of andere zorgen hebben. 

12. We doen onderzoek naar de tevre-
denheid van onze projectdeelnemers. 
Bid dat dit onderzoek ons de juiste 
inzichten oplevert.

13. Ons werk in Ethio-
pië breidt zich uit en we 
hebben hiervoor meer financiering ge-
kregen. Bid dat we gekwalificeerde en 
gepassioneerde medewerkers vinden.

14. Dank voor de vele relaties die ons 
in staat stellen om voor meerdere 
jaren te kunnen rekenen met vaste 
donaties doordat zij een Overeenkomst 
periodieke gift afsluiten.

15. Door onze programma’s dragen 
we bij aan de vorming van kinderen 
in kwetsbare situaties. Bid dat ze 
hiermee handvatten hebben om hun 
leven richting te geven.

16. Dank God voor de goede gesprek-
ken over nalaten aan Dorcas en de 
vele brochures en werkboeken die 
daarna op verzoek worden toege-
stuurd.

17. Wilt u bidden voor de veiligheid 
van onze medewerkers en verschillen-
de partnerorganisaties die in Jemen in 
risicovolle gebieden en onder uitda-
gende omstandigheden werken?

18. Wilt u danken voor de nieuwe 
sponsors die we hebben mogen ver-
welkomen? Wat fijn dat zo veel gran-
ny’s en kinderen gesponsord zijn!
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‘Alles is uit Hem ontstaan, 

alles is door Hem gescha-

pen, alles heeft in Hem zijn 

doel. Hem komt de eer toe, 

tot in eeuwigheid.’

Romeinen 11: 36
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19. We vragen gebed voor de sponsor-
kinderen die één of beide ouders zijn 
verloren. Dat God ze zal troosten in 
moeilijke tijden en dat familieleden de 
zorg voor deze kinderen overnemen.  

20. Deze maand vragen we in onze 
campagne aandacht voor psycho- 
sociale zorg. Wilt u meebidden voor 
inspiratie?

21. We vragen gebed voor de veilig-
heid van onze collega’s en partners 
waar we mee samenwerken Syrië.

22. Wilt u bidden voor goede relaties 
tussen Dorcas en verschillende kerken 
in Nederland? Wat kunnen we met en 
voor elkaar betekenen en doen?

23. Bid dat we betrouwbare en bekwa-
me partners vinden die hun expertise 
willen inzetten voor de economische 
ontwikkeling in onze programma’s.

24. We zijn dankbaar voor de inzet 
van zo veel mensen en organisaties 
rondom de Oekraïne-actie. De enorme 
betrokkenheid is fantastisch. 

25. Bid voor onze medewerkers in 
Oekraïne. Dat zij de kracht mogen 
hebben om hun werk te blijven doen.

26. Mentale hulp is een belangrijk 
thema voor Dorcas in het Midden- 
Oosten. Veel mensen hebben een trau-
ma als gevolg van oorlog en huiselijk 
geweld. We bidden voor deze mensen 
en vragen God om kracht en hoop.

27. Bid voor landendirecteuren die 
werken in landen waar oorlog is. 
Vraag God om kracht en wijsheid om 
hun teams te leiden in deze moeilijke 
omstandigheden.

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

29. Wilt u God vragen om nieuwe, 
bekwame medewerkers voor onze 
programma’s in Mozambique?

30. Wilt u bidden dat nieuwe vrijwil-
ligers zich bij Dorcas zullen melden? 
Vele handen maken licht werk! 

31. Bid dat onze nieuwe projecten in 
de winkels, zoals goederenregistratie 
en een klantenkaart, succesvol zijn.
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