
1. Deze week is de Dorcas 
Voedselactie. Bid voor alle vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten voor 
mensen in nood in Oost-Europa.

2. Vandaag is het Dankdag voor gewas 
en arbeid. Dank God voor al het goede 
dat Hij ons heeft gegeven.

3. Wilt u bidden voor de mentale 
gezondheid van de Dorcas-
medewerkers? 

4. Dorcas heeft vorige maand door 
diverse acties in de projectlanden veel 
aandacht gevraagd én gekregen voor 
de rechten van ouderen. Dank God 
hiervoor.

5. Wilt u bidden voor onze 
winkelvrijwilligers? Ze worden de 
laatste jaren (noodgedwongen) met 
veel veranderingen geconfronteerd. 
Bid dat zij ondanks de veranderingen 
plezier in hun werk blijven houden.

 6. Deze maand is er een belangrijke 
VN-bijeenkomst over klimaat. Bid 
dat de wereldleiders rechtvaardige 
besluiten nemen, die getuigen van 
rentmeesterschap. Een medewerker 
van Dorcas Kenia is hier ook. Wilt u 
bidden voor een zegen over zijn werk? 

7. We vragen gebed voor de kinderen 
en ouderen in Oost-Europa. Dat zij in 
de koude winter de warmte van God 
extra mogen ervaren.

8. We bidden dat er voor Dorcas 
Winkel Apeldoorn voldoende nieuwe 
vrijwilligers komen, die in de winkel 
weer nieuw elan brengen.

9. Wilt u bidden voor een succesvolle 
zoektocht naar een nieuwe 
landendirecteur in Zuid-Soedan?

10. Ons werk in het centrale deel van 
Mozambique wordt erg gewaardeerd 
door de gemeenschap en er is veel 
belangstelling om door te gaan. Dank 
God hiervoor.

11. We hebben prachtige projecten 
in Kenia waarvoor we nog op zoek 
zijn naar donoren. Wilt u bidden voor 
extra fondsenwervingsmogelijkheden?

12. Bid dat de landenkantoren 
goede manieren vinden om lokaal 
ondernemerschap voor families te 
stimuleren, zodat die hun inkomsten 

vergroten en zekerheid voor de 
toekomst hebben.

13. Samen met ‘Op en Top vrouw’ 
organiseren we in 2023 een 
vrouwenreis naar Albanië. Wilt u 
bidden dat deze reis tot zegen mag 
zijn voor de deelneemsters en voor ons 
werk in Albanië?

14. Deze week wordt er een 
leiderschapstraining gegeven aan de 
directeuren en managers van Dorcas. 
Wilt u hiervoor bidden?

15. Het landenkantoor in Ethiopië 
werkt vaak samen met lokale 
hulporganisaties. Bid dat het team 
hierdoor veel werk kan doen voor 
mensen in nood.

16. We vragen gebed om kracht en 
wijsheid voor onze landendirecteuren, 
die allemaal te maken hebben met een 
onrustige situatie in hun land, door 
oorlog, klimaatverandering of inflatie.

17. Bid voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen in Caïro. Dat zij uit de cyclus 
van armoede kunnen komen waar 
hun ouders in zitten, die voor hun 
levensonderhoud afhankelijk zijn van 
het ophalen en scheiden van vuilnis.

18. Sinds dit najaar is Astrid Groen 
de opvolger van Matthé Vos als 
relatiebeheerder Nalatenschappen. 
Dank God voor het goede werk van 
Matthé en bid voor Astrid in haar 

nieuwe rol.

19. Wilt u bidden voor de vrouwen 
in Irak? Dat de vaardigheden die ze 
leren in onze projecten hun gevoel van 
waardigheid mag vergroten.   

20. Dank voor de vele vrijwilligers die 
zich op allerlei manieren inzetten voor 
de kledinginzameling van Dorcas. 

21. Dank God voor de nieuwe directeur 
van Dorcas, Agnes Kroese. Bid om Zijn 
nabijheid in het leiding geven aan de 
organisatie.

22. Bid voor nieuwe sponsors voor 
granny’s en kinderen, zodat alle 
projecten kunnen blijven doorgaan.

23. We zijn dankbaar voor ons nieuwe 
e-mailsysteem. Wilt u bidden voor 
wijsheid om er nog meer mee te 
kunnen doen?

24. Bid voor de relatie tussen Dorcas 
en de kerken in Nederland. Dat 
we elkaar kunnen versterken en 
zo samenwerken aan de diaconale 
opdracht van de kerk.

25. We vragen gebed voor iedereen die 
betrokken is bij Dorcas, in Nederland 
en wereldwijd. Dat zij aangeraakt 
worden door Gods Geest van wijsheid, 
veerkracht en barmhartigheid.

26. We zoeken nieuwe inzameldepots 
voor kleding. Wilt u hiervoor bidden? 

27. Dank God dat we de Dorcas 
Voedselactie deze maand op zo veel 
plaatsen konden organiseren.

28. Sommige vrijwilligers zijn door 
ziekte of andere problemen aan huis 
gebonden. Zij steunen het werk van 
Dorcas met gebed. We willen voor hen 
danken en bidden. 

29. Dank voor en bid mee met 
het team Partnerships. Dank voor 
alle mooie kansen die er liggen 
op fondsenwervingsgebied en bid 
voor een zieke medewerker en voor 
ernstige familieomstandigheden bij 
een andere medewerker.

30. Dank voor de vele relaties die 
structurele giften vastleggen in een 
overeenkomst periodieke gift. Dit 
geeft ons zekerheid bij het uitvoeren 
van langdurige projecten.
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1. Deze maand start onze winter- 
campagne ‘Ik wens jou vrede’. Bidt 
u mee voor vrede in het hart van 
mensen, in Nederland en in de landen 
waar wij werken?

2. Wilt u bidden voor de jongeren in 
Libanon? Dat zij een toekomst hebben 
in hun land en niet op zoek hoeven 
naar een beter leven in het buiten-
land en daarbij hun leven in gevaar 
brengen.

3. In het noorden van Kenia lijden 
mensen onder droogte en gebrek aan 
voedsel. Dorcas voert hier ook een pro-
ject uit. Wilt u bidden voor ons werk 
hier en voor financiële middelen zodat 
we dit werk kunnen voortzetten?

4. Dorcas wil graag zo veel mogelijk 
lokaal en internationaal samenwer-
ken. Bid dat we de juiste manieren 
vinden om dit te doen.

5. Bij het werk van Dorcas zijn duizen-
den vrijwilligers betrokken. Dank God, 
speciaal vandaag op de Internationale 
dag voor vrijwilligers, voor hun gewel-
dige inzet voor mensen in nood.

6. We danken God voor de vele ker-
ken die betrokken zijn bij ons werk 
met gebed, vrijwilligers en donaties.

7. Bid voor alle leidinggevenden op 
het Dorcas-kantoor in Nederland, dat 
zij navolgers van Jezus zijn en Hem de 
eer geven.

8. Dank God voor alle donaties die we 
ontvangen in deze tijd van economi-
sche onzekerheid. En dank dat onze 
relaties ervoor kiezen om mensen die 
leven in erbarmelijke omstandighe-
den in onze projectlanden te blijven 
ondersteunen.

9. In het noorden van Ethiopië wordt 
nog steeds gevochten en de vredes-
besprekingen gaan niet goed. Veel 
mensen moeten vluchten. Bid voor 
vrede en vraag God om kracht voor 
onze medewerkers.

10. Vandaag is het de Dag van de 
mensenrechten. Bid in het bijzonder 
voor de rechten van ouderen. Zij wor-
den vaak achtergesteld.

11. We bidden om Gods nabijheid voor 
vrijwilligers die ziek zijn, rouw dragen 
of om een andere reden ons gebed 

nodig hebben. 

12. Wilt u bidden voor de 
ontvangers van de voedselpakketten 
van de Dorcas Voedselactie 2022?

13. Het is lastig om donoren te vinden 
voor Mozambique. Hierdoor moeten 
we soms helaas projecten stopzetten. 
Bid voor nieuwe donoren zodat het 
werk kan doorgaan.

14. Bid voor een goede samenwerking 
binnen het team Winkels.

15. Onze partners in Oost-Europa 
weten veel vrijwiligers te mobiliseren 
voor onze projecten voor ouderen. 
Dank God hiervoor.

16. Dorcas heeft afgelopen jaar een 
aantal nieuwe nalatenschappen ont-
vangen. Wat een zegen. Dankt u mee?

17. Wilt u bidden voor de situatie in 
Oekraïne? Vraag God om vrede en 
bescherming van alle mensen.

18. Bid voor de granny’s die zich juist 
tijdens de komende feestdagen een-
zaam en alleen voelen.

19. Dank God voor al die vrijwilligers 
die ervoor zorgen dat anderen het 
werk van Dorcas leren kennen.

20. Er zijn contacten met een belang-
rijke internationale potentiële donor 
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voor een project waarin we lokale 
boeren in Tanzania ondersteunen. Wilt 
u bidden voor het vervolg hiervan?

21. We danken God voor Tapuwan, 
de nieuwe Dorcas-landendirecteur in 
Jemen. Met zijn komst verwachten 
we betere contacten met partners en 
donoren te kunnen ontwikkelen. Dat 
helpt om ons werk in Jemen verder uit 
te breiden, zodat we meer mensen in 
nood te kunnen bereiken.

22. Wilt u bidden voor nieuwe locaties 
voor onze kringloopwinkels en voor 
winkels die gaan sluiten of verhuizen?

23. We zijn dankbaar voor het afge-
lopen jaar waarin weer meer vermo-
gensfondsen financieel betrokken 
waren bij onze projecten.

24. Wilt u bidden voor de teams in Sy-
rië die psychosociale hulp bieden aan 
mensen die als gevolg van de oorlog te 
maken hebben met verdriet en verlies, 
depressie  en trauma?

25. Vandaag vieren we het kerstfeest. 
Bid voor mensen die in oorlog leven en 
die geen vredige kerst kunnen vieren.

26. Wilt u bidden voor slachtoffers van 
natuurrampen? Dat zij geholpen wor-
den om snel weer een menswaardig 
bestaan op te bouwen.

27. Dank God voor de vele vrijwilligers 
die zich – vaak al jarenlang – inzetten 
voor de Dorcas Voedselactie.

28. We zijn dankbaar voor de lokale 
vrijwilligers die voedselpakketten uit-
delen aan granny’s en gezinnen. 

29. Dit jaar waren enkele zzp’ers aan 
Dorcas verbonden, onder meer bij 
marketing. Wilt u bidden voor een 
goede en creatieve samenwerking in 
het nieuwe jaar?

30. Dank voor het werk dat we doen 
in humanitaire crises, waar we van 
betekenis mogen zijn voor mensen die 
huis en haard verloren zijn.

31. We zijn God dankbaar voor alle 
zegeningen van het afgelopen jaar. 
Ondanks heftige crises in Nederland 
en wereldwijd, bleven onze donateurs 
trouw geven. Dank God hiervoor en 
vraag Hem om een zegen over ons 
werk in 2023.

mailto: INFO@DORCAS.NL
http://WWW.DORCAS.NL

