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Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt 
en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, 

die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten 
in Christus Jezus bewaren

Filip. 4: 6, 7

Paulus zegt: 
Ik dank God onophoudelijk voor u (allen) en noem u in mijn gebeden. 

(Ef. 1:16). 
Probeer daarom, nu de gemeente onder de druk van de versplintering 
leeft, náást het gebed van de dag ook iedere dag ook voor een telkens

wisselend gemeentelid te bidden.



Dinsdag        1:  Het academisch jaar begint deze week. Bid voor de studenten
                          en docenten. Het onderwijs na corona is erg veranderd. Er 
                          moeten nieuwe wegen gezocht, zowel voor kennisoverdracht
                          als voor examineren. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     2: Dank voor nieuw leven. Baby’s worden geboren en ieder 
                          nieuw mensenkind is een levend teken van hoop voor de 
                          toekomst. Bid voor wie opvoeden. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag   3: Bid voor de zieken. Dichtbij en veraf.  Dank voor mogelijk-
                           heden van genezing en zorg. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag         4: Bid voor de problematiek van de vluchtelingen. Hun nood 
                          en onze verantwoordelijkheid. Wat kunnen we wel en wat 
                          niet doen. Waar ligt de grens ook van onze mogelijkheden. 
                          Bid dat de mensensmokkelaars gestopt zullen worden en 
                          dat niet talloze vluchtelingen in slavernij of prostitutie 
                          terecht komen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     5:    Bid voor de vele duizenden christen-martelaren. Zij betalen
                          met hun leven voor het geloof in Jezus. Daarbovenop worden
                          velen vervolgd, gediscrimineerd en verjaagd. Bid voor wie 
                          niet weg willen of kunnen. Bid ook voor de vervolgers, dat
                          zij zich zullen bekeren. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag         6: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag      7: Bid voor slachtoffers van covid 19. Niet alleen de besmette
                          zieken, maar ook voor wie er indirect door contactverbod, 
                          sluiting e.d. door getroffen is.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag        8:  Bid voor wie vastgelopen of teleurgesteld is in relaties, qua
                          verkering, huwelijk, werk. Eenzaamheid en machteloosheid
                          kan een mens verlammen. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag     9: Bid voor de muziek in onze gemeente. Ook dat gaat nu 
                          aangepast. Dank voor wie zich hiervoor inzet. Bid voor de 
                          jeugd. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 10: Bid voor Koning Willem Alexander. Voor hem persoonlijk 
                          als gezinshoofd, maar ook voor zijn verantwoordelijkheid 
                          als staatshoofd.



Vrijdag       11: Vandaag trouwen Tim Hartman en Nelleke Minnaard. Dank
                          daarvoor en bid om een zegen over hen, over de dienst en de 
                            dag en hun leven. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     12: Bid voor de overheden, voor wie verantwoordelijkheid 
                          draagt in politiek, bedrijfsleven, kerk en maatschappij. Bid 
                          ook dat God Zijn Heilige Geest niet wegneemt uit onze 
                          cultuur. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       13: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..” 
Maandag    14: vanavond vergadert het moderamen. In deze periode is ook
                          die verantwoordelijkheid binnen en voor de kerk.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      15: Prinsjesdag.  Ook dit anders dan de voorgaande jaren. Maar
                          de zaak waarom het gaat is dezelfde. De min. Van Financiën
                          biedt de begroting aan, het kabinet openbaart zijn plannen. 
                          Wij leven in moeilijke tijden. Bid om wijsheid, verantwoor-
                           delijkheidsgevoel  en moed voor Koning, kabinet, en kamers.
                          Bid hiervoor. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   16: Bid en dank voor de nieuwsbrief. Een voor ons andere manier
                          van onderling contact, naast het bezoekwerk, in persoon en
                          telefonisch,  de eredienst en kerkelijk Leven. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 17:  Bid voor de overige kerken in de gemeente Kapelle: de PKN
                          gemeente in Biezelinge, de christelijke Gereformeerde Kerk,
                          de Koptische kerk, de PKN gemeente in Wemeldinge, de 
                          gereformeerde gemeente, de vrij-evangelische gemeente. 
                          Wij delen, hoe onderscheiden ook, één dienst. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       18: Vanavond begint het Joodse jaar 5781, Rosj Hasjana. Bid 
                          hiervoor Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     19: Morgen is het startzondag. We weten nog niet precies hoe 
                          die eruit zal zien, en hoe het kerkewerk in de winter zal 
                          gaan, maar deze zondag zal toch bijzonder zijn. Bid hiervoor.
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zondag       20: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag    21: De zomermaanden zijn bijna voorbij, maar de problematiek
                          van covid 19 is er nog volop. Bid voor alle pogingen een 
                          vaccin te vinden. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      22: Vanavond vergadert de kerkeraad. Voor het laats in de oude
                          samenstelling. Bid voor hen en dank voor het feit dat er 



                          mensen zijn die ook deze taak in de kerken op zich willen 
                          nemen. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   23: Bid voor wie rouwen, Verdriet, gemis blijft, maar ook het 
                          heden met de gave en opgave daarvan.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Donderdag 24:  Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers. Als herders
                          en leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor 
                          het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid ook voor
                          onze kerkelijk werker. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Vrijdag       25: Bid voor wie ons land en de vrede dienen in land-, luchtmacht
                          en marine. Niet alleen een grote verantwoordelijkheid, maar
                           ook, gegeven de – naar gezegd wordt - verwaarlozing van 
                          ons defensiemateriaal soms een hachelijke taak.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Zaterdag     26:  Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt,
                          lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop 
                          zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst 
                          dreigt te gaan heersen.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
zondag       27: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, 
                          bid het “Onze Vader..”
Maandag   28:  Jom Kipoer (Grote Verzoendag) is de heiligste dag van het 
                          joodse jaar en de belangrijkste joodse feestdag. Op deze dag
                          beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. 
                           Men belijdt zijn eigen en gemeenschappelijke zonden. 
                          Bid voor en bid mee met Israël. 
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Dinsdag      29   Dank voor huwelijken, die hebben kunnen duren. Mensen 
                          zijn voor en hebben elkaar gespaard. De tijd zelf is een factor
                          geworden van dank voor alle betrokkenen, ouders, kinderen,
                          vrienden. Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
Woensdag   30:  Bid voor de ouderen in onze gemeente. Er is soms eenzaamheid,
                          teleurstelling. Bid ook voor wie zorg aan hen verlenen, 
                          familie en personeel in huis of instelling.  
                          Bid en dank ook voor.. (naam gemeentelid)
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