Vr.1 Wilt u bidden voor iedereen die met
moeite en ziekte te kampen heeft. Bid dat zij
Gods nabijheid ervaren en hier kracht uit
putten.
Za.2 Dank voor de actie ’Vakantiegeld delen’
waarmee mensen een beetje geholpen
kunnen worden, zodat ook voor hen iets
gezelligs mogelijk is in de zomervakantie. Bid
voor hen in hun moeilijke situatie.
Zo.3 Dank voor de dienst van vanmorgen
waarin jongeren afscheid nemen van de
basiscatechese. Bid voor deze jongeren die
naar een nieuwe school gaan en een nieuwe
fase van hun leven ingaan.
Ma.4 Dank voor de rust van de zomer waar
alle kerkenwerk even tot stilstand komt en dat
ieder bij kan tanken om straks weer met frisse
moed aan de slag te gaan.
Di.5 Dank voor scholieren die hun (laatste)
jaar goed hebben kunnen afronden. En bid
voor degenen die nog toetsen moeten
herkansen.
Wo.6 Wilt u bidden voor ouderen en zieken
die vaak niet op vakantie kunnen en in deze
periode vaak eenzaam zijn. Laten wij ze niet
vergeten.
Do.7 Dank met Riek en Peter voor de goede
verlofperiode. Temeer daar zij ook aanwezig
konden zijn bij het overlijden van Peter zijn
moeder en zij dit goed konden afronden.

Vr.8 Omring Oscar, een geheime gelovigen in
Saoedi-Arabië, met gebeden. Hij staat zwaar
onder druk van familie en maatschappij.
Za.9 Wilt u bidden voor de kerken in
Amersfoort. Dank voor de goede onderlinge
samenwerking en bid dat de Geest ons
verbindt.
Zo.10 Dank voor de rust van de zondag. Bid
dat wij ons laten vullen en toegerust de week
in kunnen.
Ma.11 We bidden om Uw wijsheid voor de
regering en de knesset van Israël. Geef hen
de verantwoordelijkheid om het beste voor
land en volk na te jagen. Maak hen allen
verlegen om leiding bij U vandaan.
Di.12 Wilt u bidden voor de zorg rond de
oorlog in Oekraïne. Bid voor hen die gevlucht
zijn en voor hen die midden in het
oorlogsgeweld zijn.
Wo.13 Wilt u bidden voor jongeren die op
werkvakantie gaan en daarmee iets voor hun
minderbedeelde
medemensen
willen
betekenen. Bid in het bijzonder voor Sara
Roele. Zij gaat komende 2 weken
vluchtelingenwerk doen in Griekenland. Bid
voor vertrouwen en kracht in moeilijke
situaties waarmee zij waarschijnlijk te maken
krijgt.

Do.14 Dank met Riek en Peter voor de goede
voortgang van het Hospice. Dank dat de
patiënten die opgenomen werden met
complexe problematiek goede zorg kregen en
dat het vertrouwen in het Hospice groeit. Ook
voor de staf zijn dit goede leermomenten.
Dank ook dat de maatregelen rond Covid
minder worden, zodat er weer samenkomsten
mogelijk zijn.
Vr.15 Bid voor een periode van rust in de
komende vakantietijd. Bid voor veilige
'thuishavens' voor kinderen en jongeren.
Za.16 Dank voor zoveel vrijwilligers in onze
gemeente. Er wordt (vaak niet zichtbaar) heel
wat werk verzet.
Zo.17 Dank dat het Woord wereldwijd
verkondigd wordt.
Ma.18 Bid voor de predikant en kerkenraad
die in de vakantieperiode even rustiger aan
kunnen doen en kunnen bijtanken.
Di.19 Christenvrouwen in Tunesië ervaren
dagelijks onderdrukking, uitsluiting en
minachting. Bid dat Jezus door Zijn Geest ze
elke dag opbeurt.
Wo.20 Dank dat Christus’ wederkomst steeds
dichterbij komt.

Do.21 Dank U dat Uw ogen wakend over heel
het land Israël gaan. Dank U voor al het goede
van Uw land ondanks chaos en bedreigde
interne veiligheid. We dragen het volk aan U
op en speciaal al het veiligheidspersoneel.
Maak ze alert zodat aanslagen voorkomen
worden.
Vr.22 Het jeugdwerk staat komende tijd op
een lager pitje. Dank voor al de jeugdleiders
en bid om zegen, kracht en een periode van
opladen en bezinning
Za.23 Deze week begint de New Wine
conferentie. Bid dat de Geest mensen
aanraakt en levens verandert. Bid ook voor
degenen uit onze gemeente die daar
aanwezig zullen zijn.

Do.28 Wilt u bidden voor mantelzorgers. Zij
hebben het in deze periode vaak extra druk,
omdat de zorg onderbezet is. Bid dat ook zij
op adem kunnen komen om hun taak vol te
kunnen houden.
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Vr.29 Bid dat God het ministerie van Absorptie
bij staat bij de opvang van de nieuwe
immigranten in Israël, speciaal die uit
Oekraïne. Dank God voor de groei van het
aantal Israëlische gelovigen en dat Hij al Zijn
beloften voor dit land en volk waarmaakt.
Za.30 Dank en bid om zegen voor de Eritrese/
Ethiopische gemeenteleden.
Zo.31 Bid voor ons als gemeente. Bid dat wij
mogen groeien in geloof en liefde en dat dat
ons meer en meer samenbindt.

Zo.24 Dank voor ontmoetingen die er kunnen
zijn bij samenkomsten in de vakantie.
Ma.25 Bid voor ouderen die moeite hebben
met de beperkingen die het ouder worden met
zich meebrengt.
Di.26 Bid dat God verhoedt dat president
Erdogan van Turkije de vrije hand neemt in
Noord-Syrië, waar nog veel christenen
wonen.
Wo.27 Bid voor Riek en Peter voor momenten
van ontspanning na hun intensieve
verlofperiode. Bid voor een goede relatie
tussen artsen en verpleegkundigen met
onderling respect voor elkaars kennis en
kunde.
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