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Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met 
dankzegging. Kolossenzen 4:2. 
 
 
 

 
Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van november, 

geef deze dan voor 15 oktober door aan: 
 

Wilma Schoonderbeek;  
e-mailadres; gebedskalender2007@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaterdag 1 oktober. We bidden voor de gemeenteleden en onze predikant 
die op dit moment in Albanië zijn. We bidden dat ze goede contacten hebben 
via Aad van der Maas, met de gemeenten waar hij mee samenwerkt. 
Ook bidden we voor een goede en veilige thuiskomst. 
 

Zondag 2 oktober. Op Israëlzondag mogen we danken met psalm 125:2 
dat de Heere rondom Zijn volk is tot in eeuwigheid 
 
Maandag 3 oktober. We bidden voor het moderamen van de algemene 
kerkenraad, die vanavond bij elkaar komen evenals de Daniels en Deborahs. 
 
Dinsdag 4 oktober. We vragen een zegen voor de catechisatie groepen en 
voor hun leidinggevenden. 
 
Woensdag 5 oktober. We zijn dankbaar dat we gemeente mogen zijn in 
deze wijk Assendorp. 
 

Donderdag 6 oktober.  we bidden voor de tweede toerustingsavond 
over omgaan met psychische problemen, om wijsheid, bewogenheid 
en liefde. 
 
Vrijdag 7 oktober.  Vanavond komt Brick bij elkaar. We danken dat deze 
avonden goed door de tieners bezocht mag worden. We bidden om een 
zinvolle en gezellige avond. 
 
Zaterdag 8 oktober. De jeugd van 16 jaar en ouder is deze avond welkom in 
de kelder van de kerk. We bidden voor een gezellig samenzijn. Ook is er deze 

avond voorbereidingsuur voor het Heilig Avondmaal 
 

zondag 9 oktober. Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal in 
dankbaarheid voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. We bidden dat ook 

de mensen uit de wijk zich welkom voelen in de kerk. 
 

Maandag 10 oktober.  wereldvoedseldag. We bidden voor ons en de 
hele wereld: "Geef ons heden ons dagelijks brood". 
 
Dinsdag 11 oktober. Haddasa en Lydia mogen deze dag samen komen. We 
bidden voor gezegend samenzijn. 
 
 



 
Woensdag 12 oktober. Vanavond mag er weer een maaltijd genuttigd 
worden bij het eetcafe, In de WRZV hallen. We danken dat dit weer mogelijk 
is. 
 
Donderdag 13 oktober. We danken dat er voor veel jongeren gebeden wordt 
door de Deborah’s en Daniels, We bidden voor hen die nog geen 
“gebedsouder” hebben. 
 
Vrijdag 14 oktober. Kinderclub de regenboog mag vanavond weer samen 
komen. We bidden voor een fijne en gezegende avond. 
 
Zaterdag 15 oktober. We zijn dankbaar dat we met een groep vrijwilligers het 
zwerfvuil rondom de kerk en in park de Weezenlanden mogen opruimen. 
 
Zondag 16 oktober. We bidden voor dominee Codee en zijn gezin, We 
danken God voor al het goeds wat we via hem mogen ontvangen. 
 
Maandag 17 oktober. We vragen een zegen voor de belijdenis catechisatie 
groep, die vanavond bij elkaar komt. 
 
Dinsdag 18 oktober. We bidden voor de stichting Present, ze bieden hulp 
aan mensen in schrijnende situaties. Dat er ook voldoende vrijwilligers mogen 
zijn om hulp te verlenen.  
 

Woensdag 19 oktober. we danken voor de derde avond van de vervolg-
Alpha cursus en bidden om een zegen voor de deelnemers. 
 
Donderdag 20 oktober. We bidden voor de kerkenraad, voor ouderlingen en 
diakenen, en voor allen die een taak hebben in onze gemeente. 
 
Vrijdag 21 oktober. We bidden voor Marja en Dick Sluiter die op dit moment 
in Israël verblijven. Ook bidden we voor de vrede voor Jeruzalem. 
 
Zaterdag 22 oktober. We bidden voor mensen in Oekraïne, en voor degenen 
die gevlucht zijn. Geef toch uitkomst Heere. 
 
Zondag 23 oktober. We danken voor de goede medische verzorging die er in 
Nederland is. We bidden voor artsen en verpleegkundigen. 
 
Maandag 24 oktober. We bidden voor mensen die in psychische nood 
verkeren. Ook vragen we een zegen voor hen die helpen en begeleiden. 
 

 
Dinsdag 25 oktober.  We danken met Liza voor de nabijheid van God, elke 
dag weer. We bidden voor de vergunning en financiële situatie van de 
uitgeverij. 
 
Woensdag 26 oktober.  We bidden voor ons land, ons volk en voor de 
regering. Voor al de mensen die een belangrijke taak hebben om leiding te 
geven. 
 
Donderdag 27 oktober.  We bidden voor Chris Lyndon. We vragen om een 
zegen voor het vertaalwerk wat hij mag doen. 
 
Vrijdag 28 oktober. We vragen een zegen voor de familie Wolters die door 
de GZB uitgezonden zijn naar Praag. We bidden dat God hun werk wil 
zegenen. 
 

Zaterdag 29 oktober We bidden voor familie Wolters in Praag, om 
wijsheid in het ondersteunen van gemeenten. Nelleke is vandaag jarig.  
 
Zondag 30 oktober. We vragen een zegen over de oudermiddag die morgen 
gehouden mag worden., We danken dat de mogelijkheden er zijn om bij 
elkaar te komen. 
Ook bidden we voor de oudere mensen die wel graag willen komen maar niet 
meer kunnen. Dat God hen dicht nabij wil zijn. 
 

Maandag 31 oktober. Hervormingsdag: We danken God dat Hij o.a. 
Maarten Luther gebruikte om de kerk weer terug te brengen bij de 
Bijbel. Vanavond komt de kerkenraad bij elkaar voor een vergadering, 
We bidden om Gods Leiding hierbij. 
 
 
 
Een  vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen. 
 


