
 

 

Gebedspunten zondag 24 november 2019 

Cora en Stephen  

• Zijn dankbaar voor Gods trouw. We gaan de laatste weken in, op 13 december is de school 

afgelopen. Bid voor kracht en energie voor de laatste weekjes waarin nog krachtige 

onderwerpen aan de orde komen. 

• Volharding in het visa proces, we hebben weer contact gehad, komende week moeten we 

terug bellen en horen we wellicht of het visum verstrekt wordt. 

Marian en Christoph 

• Christoph en Marian bereiden zich voor op de komst van hun baby, die ze volgende maand 

verwachten. Ze zijn God dankbaar voor de voorspoedige zwangerschap en het huisje waar ze 

nu samen een plekje hebben gevonden. Ondertussen denken ze onder begeleiding van een 

coach na over hun werk in de toekomst. Wilt u bidden voor dit proces? 

 

Hans en Gerrie Kasbergen 

 

• Hans en Gerrie bevinden zich in een onzekere situatie betreffende hun toekomst in Malawi. 

Zij verwachten dat er komende week meer duidelijkheid komt. Ondertussen zijn goede 

vrienden Gert en Rieneke van de Pol eveneens voor de GZB werkzaam in Malawi door de GZB 

terug getrokken en verhuisd naar het zuiden van Malawi. “We hebben ze geholpen met pijn 

in ons hart”) We bidden voor de onzekere situatie waarin zij zich verkeren, ze ervaren de rust 

en vrede van God en bidden voor nieuwe wegen om ons werk voort te kunnen zetten. 

 

• Blij en dankbaar dat we inmiddels al 5 buurkinderen naar een goede school kunnen laten 

gaan. Elke dag kunnen we hun lunch box vullen met brood en wat fruit, terwijl er rondom 

ons heen steeds meer mensen honger krijgen. Wilt u bidden dat deze meisjes de lesstof 

mogen begrijpen en een fijne tijd op school mogen hebben. 

 

• De mensen staan dagelijks weer aan onze poort om te vragen voor werk. Met vragende ogen 

in versleten kleren. Dit gaat nooit wennen, zeker niet als er kinderen bij aanwezig zijn. De 

honger voor het gezin en de familie wordt te groot. Laten we bidden of God wegen geeft aan 

deze mensen om voldoende voedsel te vinden. Laten we ook bidden voor regen, het land is 

zo droog en als de regen start kunnen de mensen gaan planten voor de nieuwe mais, nieuw 

voedsel. 

 



 


