
1. We vragen gebed voor ons 
team in Moldavië. De opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne zorgt voor 
veel extra werk. Vraag God om kracht 
en wijsheid.

2. We ontvangen in deze periode veel 
nieuwe nalatenschappen. Dank God 
hiervoor.

3. We zijn dankbaar dat de vacature 
voor HR-adviseur bij Personeelszaken 
snel is ingevuld. Dank God voor deze 
nieuwe collega en bid dat we ook voor 
de andere vacatures de juiste mensen 
vinden.

4. Deze maand ontmoeten de Dorcas-
landendirecteuren uit Oost-Europa 
elkaar tijdens een regiobijeenkomst. 
Bid voor een vruchtbare bijeenkomst.

5. Dank God voor de positieve impact 
die het gemeenschapscentrum Oasis 
heeft op de kinderen in de vuilniswijk 
in de Egyptische hoofdstad Caïro. We 
zijn dankbaar dat Oasis steeds meer 
betekenis krijgt door toenemende 
lokale activiteiten.

6. We bidden voor alle deelnemers 
van het Dorcas Handwerkatelier. Veel 
vrijwilligers zetten hun creativiteit 
in en maken hippe handwerken die 
verkocht worden in Nederland.

7. Een van onze relatiebeheerders 
van team Winkels is enige tijd uit de 
roulatie vanwege een gebroken heup. 
Wilt u bidden voor herstel en voor 
kracht voor hem en voor zijn familie?

8. Onze collega’s in Libanon hebben 
te maken met grote uitdagingen. Ze 
hebben veel werk en worstelen zelf 
ook met de moeilijke economische 
situatie in hun land. Wilt u voor hen 
bidden?

9. Wij bereiden 2 fondsenwervende 
campagnes voor. Wilt u meebidden 
voor wijsheid en inspiratie?

10. Dank God voor de sponsors van 
onze granny’s en kinderen. Dankzij 
hen kunnen we veel mensen helpen.

11. Veel mensen weten de weg 
te vinden naar onze textiel-
inzameldepots. Dank God hiervoor. 

12. Agnes Kroese is sinds deze maand 

Leo Visser opgevolgd als algemeen 
directeur van Dorcas. Wilt u bidden 
voor een goede overdracht en Gods 
nabijheid voor hen beiden?

13. In Zuid-Soedan zoeken we voor 
ons team nieuwe medewerkers. Wilt u 
bidden voor een zegen over dit proces 
en dat we de juiste mensen vinden?

14. De oorlog in Oekraïne zorgt voor 
een behoorlijke werkdruk voor het 
lokale team en de medewerkers van 
het internationale kantoor. Bid dat 
we extra medewerkers vinden om het 
team te ondersteunen.

15. Wilt u bidden voor inspiratie en 
motivatie voor de vrijwilligers die zich 
weer voorbereiden op de komende 
Dorcas Voedselactie?

16. In Ethiopië worden de eerste 
stappen op weg naar vrede 
voorzichtig gezet. Bid voor goede 
onderhandelingen en dat er een einde 
komt aan het geweld.

17. Wij werken regelmatig samen met 
EO Metterdaad. Dank God voor de 
goede samenwerking.

18. Wilt u bidden voor de granny’s 
en kinderen in Oekraïne, dat ze Gods 
nabijheid mogen ervaren in deze 
moeilijke periode?

19. De christelijke zangeres 
Delise geeft de komende tijd 

huiskamerconcerten voor Dorcas. 
Vraag God om een zegen over de 
concerten.

20. In Cabo Delgado in Mozambique is 
een  nieuw conflict ontstaan waardoor 
duizenden mensen op de vlucht zijn 
geslagen. Bid voor hen.

21. We danken God voor de 
vrijwilligers die zich – vaak al 
jarenlang – inzetten voor de 
kledinginzameling van Dorcas.

22. Vanwege de oorlog in Oekraïne is 
er in Zaporizja interesse ontstaan voor 
ons project Poverty Stoplight. Hierdoor 
zouden burgers beter kunnen omgaan 
met onzekerheid en verschrikkingen 
van de oorlog. Wilt u hiervoor bidden?

23. We vragen gebed voor onze 
projectlanden Oekraïne, Zuid-Soedan 
en Jemen, waar mensen te maken 
hebben met oorlog en geweld.

24. Bid voor nieuwe vrijwilligers voor 
de Dorcas-winkels.

25. Voor het schrijven van teksten 
en vormgeving zijn verschillende 
zzp’ers aan Dorcas verbonden. Wilt 
u God danken voor hun talent en 
vaardigheden?

26. Wilt u bidden voor alle 
medewerkers en vrijwilligers die 
werken in landen waar hongersnood 
of oorlog is?

27. Bid voor een nieuw project in 
Jemen, waarbij de focus ligt op 
psychologische steun voor vrouwen 
en kinderen. We hopen dat hierdoor 
hun omstandigheden verbeteren en zij 
weer hoop voor de toekomst krijgen.

28. Steeds meer financiers van 
projecten in Irak trekken zich 
terug, terwijl de nood onder de 
bevolking nog hoog is. Wilt u bidden 
voor nieuwe mogelijkheden voor 
financiering?

29. Bid voor een goede evaluatie van 
al onze projecten; dat de deelnemers 
tevreden zijn over de geboden hulp. 

30. De afgelopen maanden mochten 
we van meerdere donateurs mooie 
bedragen ontvangen naar aanleiding 
van huwelijksjubilea. Dank aan God!
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‘Wees blij met wie zich ver-

blijdt, heb verdriet met wie 

verdriet heeft.’

Romeinen 12: 15
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1. Het is Internationale ouderendag 
(VN). Bid voor ouderen die achterge-
steld worden vanwege hun leeftijd. 
Dat zij gezien worden, dat hun rech-
ten worden erkend en dat zij de juiste 
hulp ontvangen.

2. Wilt u bidden voor ons team in 
Tanzania? Bid om kracht en wijsheid 
bij het uitvoeren van hun taken. 

3. Bid voor een goede ontwikkeling 
van onze programma’s voor Roma in 
Oost-Europa. En dank God voor de 
betrokken medewerkers en gemeen-
schappen die samen met de Roma 
werken aan een positieve toekomst.

4. We hebben een nieuwe brochure 
Nalaten aan Dorcas. Bid dat deze mag 
leiden tot nieuwe contacten en meer 
nalatenschappen.

5. In Ethiopië is de inflatie op het 
hoogste niveau ooit en het einde is 
nog niet in zicht. Bid voor de men-
sen die hierdoor het hardst geraakt 
worden.

6. Dank God voor de vele donaties die 
we de afgelopen maanden hebben 
ontvangen voor noodhulp in Oekraïne. 

7. We zijn dankbaar dat er – na moei-
lijke jaren – weer zo veel mogelijkhe-
den zijn met tweedehands kleding, en 
dat de opbrengst voor onze projecten 
toeneemt.

8. In Libanon wonen veel Syrische 
vluchtelingen. Bid dat zij vredig sa-
menleven met de lokale bevolking en 
dat er weer een toekomstperspectief 
komt voor de vluchtelingen.

9. We vragen gebed voor meer fond-
sen voor ons werk in Mozambique. In 
het hele land is een tekort aan finan-
ciering voor ontwikkelingshulp.

10. Een externe fondsenwerver gaat 
voor Dorcas op reis naar de VS. Bid 
voor een goede reis en dat hij vrucht-
bare contacten mag opdoen.

11. In Albanië hebben we de bescher-
ming van achtergestelde groepen 
geïntegreerd in onze bestaande 
programma’s. Dank God dat er steeds 
meer aandacht is voor deze groepen.

12. Dank God voor de fijne samen-
werking met vrijwilligers, die vaak al 

jarenlang  betrokken 
zijn bij ons werk.

13. We bidden om een zegen voor de 
acties die worden gevoerd: de Dorcas 
Voedselactie, de Dorcas Kledingactie 
en ook veel particuliere initiatieven. 

14. Wij zijn dankbaar voor het groei-
end aantal online donaties. Dank God 
voor de toename van betrokkenheid.

15. We vragen gebed voor ons team in 
Syrië. Dat de lokale omstandigheden 
goed en veilig genoeg zijn om hun 
werk te kunnen doen.

16. Wilt u bidden voor de granny’s? 
Dat ze zich minder eenzaam voelen 
door de groepsactiviteiten die in de 
projecten worden georganiseerd.

17. Bid voor rust en wijsheid voor 
relatiebeheerders van winkels en de 
winkelbesturen bij de soms lastige 
keuzes die zij moeten maken.

18. De oorlog in Oekraïne heeft een 
enorme invloed op de voedselprijzen 
in meerdere landen. Wilt u bidden 
voor vrede in Oekraïne en voor dalen-
de voedselprijzen?

19. Wilt u bidden voor alle mensen 
die betrokken zijn bij ons werk? Dat 
ze God de eer geven bij alles wat zij 
ondernemen.
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‘Wie dorst had, gaf Hij te 

drinken, wie honger had, 

volop te eten.’

Psalm 107: 9
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20. We zijn op zoek naar nieuwe fond-
sen voor ZOA-Dorcas Zuid-Soedan. 
Wilt u hiervoor bidden?

21. Wilt u bidden voor onze medewer-
kers in Egypte? Zij worden overwel-
digd door de hoeveelheid werk. Bid 
voor kracht en wijsheid.

22. We vragen gebed voor de samen-
werking met internationale en lokale 
partners in Jemen. Dat de samenwer-
king tot groot voordeel mag zijn voor 
de mensen in nood.

23. We helpen inwoners van de Syri-
sche stad Aleppo een eigen inkomen 
te verdienen door een kleine onder-
neming te starten. Dank God voor de 
mogelijkheden die we hebben en bid 
om een zegen over dit project.

24. In Irak hebben we aanvragen in-
gestuurd voor financiering van diverse 
projecten. Wilt u bidden voor een 
positieve uitslag?

25. We zijn dankbaar dat gemeen-
schappen in onze projectlanden zich 
steeds meer zelf inzetten voor oude-
ren. Deze ontwikkeling versterkt onze 
programma’s. Dank God hiervoor.

26. Dank God voor de vermogensfond-
sen die ons al jarenlang steunen.

27. De acceptgiro verdwijnt in 2023. 
Dat heeft ook gevolgen voor Dorcas. 
Wilt u bidden om wijsheid als we op 
zoek zijn naar nieuwe manieren van 
geven?

28. Dorcas werkt aan een textielplan 
voor de toekomst. Vraag God om 
wijsheid.

29. Bid voor alle landendirecteu-
ren van Dorcas. Dat zij krachtige en 
nederige leiders mogen zijn, die Jezus 
volgen.

30. We zijn dankbaar voor de vele 
donaties voor noodhulp in Oekraïne. 
Wilt u bidden voor een zorgvuldige 
besteding zodat de juiste mensen 
geholpen worden?

31. Wilt u bidden voor vrijwilligers die 
zorgen hebben om gezondheid van 
henzelf of mensen dicht naast hen? 
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