
 

 

Gebedspunten zondag 11 oktober 2020 

Cora en Stephen  

• Danken voor Gods trouwe zorg elke dag. 
• Danken dat het aantal mensen en kinderen die meegaan naar de kerk groeit.  
• Danken dat we elke dag eten en water hebben. 
• Danken voor Stephen zijn verjaardag gisteren. 
• Danken voor de kracht en energie en volharding in ons werk elke dag. 
• Gebed voor geduld liefde wijsheid in het discipelen van de kinderen en de Mensen om 

ons heen. 
• Gebed dat meer en meer Mensen en kinderen de Heere Jezus in hun leven willen 

aannemen. 
• Gebed voor gezinnen die geen eten hebben elke dag of hun huis uit moeten omdat er 

geen geld is. Bid dat er wonderen gebeuren in deze gezinnen. 

 

Marian en Christoph (en Mira) 

Marian en Christoph hadden het plan om volgende week een weekje in Nederland te zijn. 
Helaas kan dat niet doorgaan ivm de quarantaineplicht. Bid voor een goede herfstvakantie 
als gezin, en voor de verdere ontwikkelingen wat betreft hun missie voor het Midden-
Oosten. (Het verlangen van Marian en Christoph is om dit jaar nog te gaan, maar er worden 
nog steeds geen visa uitgegeven.) Dank en bid voor de ontmoetingen die ze nu in 
Zwitserland mogen hebben met Arabische mensen.  

Björn en Marlies van Veelen 
 

• Björn en Marlies hadden bij hun terugkeer uit Indonesië dit voorjaar een woning in 
Oldenbroek. Afgelopen maand zijn zij verhuisd naar Lunteren, “dichterbij ons werk en de 
kerk in Ede. Het is weer wennen aan een nieuw huis, maar we zijn dankbaar voor deze 
mogelijkheid.” 

• Zwijndrecht is een nieuwe deelgenotengemeente geworden, en we krijgen meer 
mogelijkheden in Nederland om ons werk te delen. We zijn dankbaar voor deze 
momenten, omdat het ons vaak bemoedigd en het anderen dieper verbindt met de 
wereldwijde kerk. 

• Eind vorige maand was er op één dag een stijging van bijna 5.000 mensen met het 
virus. Deze aantallen maken mensen in Indonesië moedeloos. We horen verhalen dat ze 
de moed verliezen en dat er steeds minder werk beschikbaar is. Bid dat God hen kracht 
geeft en bid voor concrete oplossingen in situaties van honger. 

• Omdat we begin 2021 terug naar Indonesië hopen te gaan, moet onze werkvergunning 
verlengd worden. Bid dat God dit (voor ons ingewikkelde) proces zegent, dat het 
voorspoedig verloopt. 
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