
1.  Bid en dank de Heer voor de 
christelijke gemeenschappen in 
Zuidwest Frankrijk; dat we 'het 
licht van de wereld mogen zijn' 
daar waar we zijn geplaatst.  

2.  Wilt u bidden voor meer 
verbinding en eenheid in HEM, 
zodat we elkaar versterken en 
opbouwen: de streek bestaat uit kleine kerkjes die 
ver uiteen liggen in een uitgestrekt gebied met 
nauwelijks christelijk getuigenis. Ook de leden 
wonen ver uiteen; voor 'gemeenschap' en 
samenkomen worden vele kilometers gereden.    

3.  Bid voor de gemeente Centre Chrétien 'Le 
Sarment' Carcassonne. Wilt u bidden voor de stad 
en het streven naar verbondenheid met andere 
christenen, in “verschil maken” in de wijk, ook voor 
visie om Jezus' boodschap uit te dragen naar 
degenen rondom. Bid dat God ons (het team) 
hierin verder leidt, deuren opent, wijsheid en 
mogelijkheden schenkt. 

4.  Wilt u bidden dat God me versterkt en leidt in 
wat Hij me toevertrouwt: de leiding van de 
“huisgroep” in Hoge Vallei van Aude, begeleiding 
van jonggelovigen, die nog zo verbonden zijn met 
het 'oude leven'. Dat Gods Geest hun harten zal 
vrijmaken en overtuigen van 't belang van 
onderwijs, gebed en gemeenschap, de basis van 
leven met Christus. Daarnaast voor het werk in de 
gemeente, de contacten met zoekers, buren en 
jongeren. Bid voor leiding, bescherming en 
onderscheid in wat God wil. 

5.  Bid de Vader om arbeiders naar deze streek te 
zenden; om zijn levende getuigen te zijn in daden 
en woorden samen met ons, één in Christus en 
geleid door Zijn Geest.  

6.  In deze streek zijn velen verbonden met allerlei 
vormen van new-age en occultisme. Bid voor een-
heid en onderscheid van de Christenen, dat ze een 
duidelijk en liefdevol getuigenis van Jezus Christus 
zijn. Voor overwinning in de geestelijke strijd.   

7. De Heer danken voor het weekend met 30 
jongeren, waarin iedereen is aangeraakt door God. 
Gebed voor 't vervolg, dat God mensen roept deze 
kostbare jonge mensen te coachen.  

Dankpunten: 
8.  Op 15 mei was er een  
succesvolle bijeenkomst met 
ongeveer 150 Arabische 
gelovigen. Dank voor de 
opbouwende tijd.  

9.  Deze maand zijn er drie 
doopkandidaten. Dank God voor 
hen.  

10. Voor de succesvolle stage van Bouke, een 
ETF student in de kerk.  

 

Gebed: 
11. Wilt u bidden voor de komende 
vluchtelingenconferentie van acht tot tien juni. Dat 
de Heer deze bijeenkomsten wil zegenen.  

12. Voor de nieuwe Arabische worshipgroep in 
Aalst; dat de Heer hen wil leiden en zal 
aansporen tot verdere groei.  

13. Voor de YWAM groep uit Polen, die de 
Arabische kerk in juni zal bezoeken: dat het 
bezoek een zegen mag zijn voor de kerk en het 
team. 

14. Daliborka had voor de 
paasdienst een vriendin 
uitgenodigd met wie ze al een 
aantal jaren veel gepraat had 
over God. Omdat ze katholiek 
is had ze na de dienst heel wat 
vragen: bijvoorbeeld waar het 
doopvont was, de biechtstoel, 
beelden/schilderijen… Veel dingen mochten we 
lezend uit de Bijbel uitleggen. Bid voor het 
verdere contact en dat ze zich openstelt voor God 
en Zijn woord. 

15. Tijdens deze zelfde paasdienst was er een 
oproep van onze voorganger om Jezus te volgen. 
Er kwamen vier mensen naar voren die voor het 
eerst publiekelijk aangaven Jezus te willen 
volgen; onder hen twee tieners met wie Daliborka 
gewerkt heeft in de zondagsschool. Bid dat ze 
vast mogen staan in hun beslissing. Dit najaar 
staat er een doopdienst gepland. 

16. Elke maandagavond is er op de lokale 
televisie twee uur zendtijd voor onze gemeente. 
Tot nu toe heeft onze voorganger mensen uit de 
gemeente geïnterviewd voor het programma. 
Verder kunnen luisteraars ook bellen. Bid voor 
wijsheid voor hem in het presenteren en leiden 
van dit programma en dat God het mag gebruiken 
om mensen aan te raken. 

17. Er is vrij recentelijk een familie gekomen in 
onze gemeente die het niet makkelijk heeft, omdat 
alleen de moeder werkt en ook voor een klein 
loontje. Vorige week heb ik deze familie geholpen 
met het bouwen van een kippenhok. Bid dat de 
vader van de familie doorzet hiermee, zodat ook 
de verkoop van eieren hen mag helpen rond te 
komen. 

18. Begin juni is er de jaarlijkse gezamenlijke 
evangelisatieactie in een park in Zagreb. Net als 
vorig jaar zullen we de actie ondersteunen met 
ons poppenspel. Bid voor een goede 
samenwerking met de verschillende kerken en 
teams. 

http://www.ecmnederland.nl/extra/Europa-Info-330-Geef-voor-warmte-en-zorg-voor-onze-zendingswerkers/


Ishak en Christine Ghatas – België  

Ishak en Christine willen hoop geven aan de 

grote Arabische gemeenschap in Brussel. Ze 

doen dit vanuit de Arabische Baptistenkerk die 

in 1988 ontstaan is. Ishak en Christine 

investeren hiertoe in relaties, bouwen bruggen 

via praktische hulp en zijn actief betrokken in 

dialogen. Ze hebben vijf kinderen. 

Jacqueline Stolk – Oostenrijk 

Jacqueline is, na acht jaar jeugdwerk in 

Karinthië, aan een nieuwe uitdaging in Linz 

begonnen. Ze is gevraagd om een groeiende 

jeugdgroep naar zelfstandigheid te 

begeleiden.  

Bert en Daliborka Uenk – Kroatië 

Bert en Daliborka werken in Severin, op een 

centrum waar kampen gehouden worden voor 

diverse doelgroepen. De deelnemers worden 

uitgedaagd om te groeien in geloof en in het 

volgen van Jezus. Ook zijn ze actief in een 

gemeente in hun woonplaats, Karlovac. 

Anke van der Sluijs -  Frankrijk 
Anke van der Sluijs is sinds 2010 actief als 
zendingswerker in de Pyreneeën. Sinds eind 
2013 woont en werkt ze in het gebied Aude, 
bekend van het vestingstadje Carcassonne. 
Daar draagt ze vanuit een kleine gemeente bij 
aan het bereiken van de vele zoekers in het 
gebied.  

Christiaan en Kseniya Kooiman - Duitsland 
Christiaan en Kseniya Kooiman wonen met 
hun zonen, Sebastian en Levi, in Schwerin, 
Noordoost Duitsland. Ze zijn actief in de lokale 
FeG-gemeente en bouwen relaties op met 
onder meer jeugd en Russische migranten. 
Ook ontwikkelen ze visie voor 
gemeentestichting in hun stadsdeel. 

Gebedskalender  27. Het pinkster jeugdweekend 
in Wagrain was voor onze 
jeugdgroep niet alleen een 
mooi event, maar heeft bij een 
heel aantal geestelijke groei 
en een verdieping van de 
relatie met God bewerkstelligd.  
Dit weekeinde was ook voor de 
jeugdleiders en voor mij persoonlijk een 
verfrissing in de relatie met God en in mijn dienst. 
Dank God voor dit prachtige weekeinde! 

28. Het pinkster jeugdweekend heeft een nieuw 
concept, maar de financiën zijn nog niet 100% 
rond, gelukkig is het niet zo slecht als de 
prognose was. Bid mee voor de volledige 
financiële dekking? 

29. We zijn dankbaar voor de vertrouwde sfeer en 
dat de jongeren met hun vragen niet alleen 
blijven. Echter, onderling zijn er wat spanningen, 
want de relaties verdiepen zich en dat betekent  
dat er ook af en toe onenigheid is, die ze met 
elkaar mogen leren oplossen. Van mij vraagt dit 
veel ‘fingerspitzengefùhl’ en veel wijsheid. 

30. We weten niet precies hoe het vanaf 
september in de jeugdgroep verder gaat. Een 
aantal volwassen jeugdleiders stopt , maar we 
hebben meer jongeren en meer kleine groepen. 
Daardoor moeten en mogen de jongeren zelf 
kleine groepenleiders worden. Maar wie? En hoe 
delen we de kleine groepen in? Bid voor wijsheid 
en Gods leiding! 

19. Omdat er zo veel kinderen en 
jongeren naar ons familiefeest 
komen, hebben we besloten 
de groep in tweeën te splitsen. 
Vooral het deel voor de 
jongeren is spannend. We 
moeten nog ontdekken wat bij 
hen past.  

20. Echt cool is de samenwerking met Calle (17) 
en Daniel (19), die regelmatig meehelpen en na 
afloop voor ons rappen. Wilt u bidden dat deze 
jongeren, met zulke moeilijke achtergronden, 
mogen ontdekken wie Jezus is? 

21. We zijn van plan om met ons team en onze 
vrienden het lege postkantoor in onze buurt te 
renoveren en daar een dagelijkse ontmoetingsplek 
met café en werkplaats te beginnen. Wilt u bidden 
voor dit hele proces? 

22. Voor de renovatie is toch wel veel geld nodig. 
Begin mei hebben we een eerste, grote toezegging 
van een Duitse stichting ontvangen – wilt u met 
ons danken?  

23. Voor de voorbereidingen van ons project moet 
Christiaan veel tijd in de zakelijke kant steken. Wilt 
u bidden voor dit proces, en dat we tegelijk nog 
genoeg tijd voor de mensen hier vinden? 

24. Een christelijke gepensioneerde architect, Kurt-
Wido, ondersteunt ons project met een 
ongelooflijke inzet. Daarvoor zijn we God dus ook 
ongelooflijk dankbaar! 

25. Bij het werk met kinderen en jongeren stuiten 
we er elke keer weer op hoe laag hun 
zelfbewustzijn is. Ze geloven gewoon niet dat er 
ook maar iets is wat ze goed kunnen. Wilt u bidden 
dat ze ontdekken hoe waardevol en begaafd ze in 
Gods ogen zijn?  

26. Ondanks alle moeite en verdriet die we vaak 
om ons heen zien, vinden we het een geweldig 
voorrecht dat we in onze wijk mogen leven. Want 
juist de zwakken is Hij nabij. Tegelijk verlangen we 
er heel sterk naar dat onze vrienden en buren dit 
ook zullen ontdekken en veranderd worden. 
Smeekt en zucht u met ons mee?  
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