


 

 

Beste, 
 
U kreeg de materialen van de Week van de Zending 2022 in handen. In de week van 26 
september 2022 tot 2 oktober 2022 willen we samen met 10 Vlaamse zendingsorganisaties 
de veelkleurigheid van zending onder de aandacht brengen. We doen dit o.a. door 
materialen aan te bieden voor een gebedsactiviteit. U kan deze gebruiken tijdens de Week 
van de Zending of de weken ervoor of erna. U vindt in bijlagen de gebedsfiches. Per 
organisatie is er één gebedsfiche. Apart kan u ook de powerpoint downloaden 
Vanaf 1 september kan u ook de materialen digitaal downloaden op 
www.zendingvlaanderen.be/downloads 
 
‘’Voorbede is het reinigende bad waarin het individu en de geloofsgemeenschap zich iedere 
dag moet dompelen.’’ 
Dietrich Bonhoeffer 
 
Wilt u biddend deze verhalen van de verschillende organisaties doorlezen. Je kan dit 
individueel doen of ook als kerk/groep. Als je dit in groep doet kan je misschien ervoor 
kiezen om de groep op te delen en de verschillende verhalen te verdelen of misschien enkele 
eruit te kiezen.  
 
Gebed maakt ons niet geschikt voor het grotere werk. Het is het grotere werk. 
Oswald Chambers 
 
Moest u na deze gebedsavond interesse hebben om te zien welke stappen u kunt nemen om 
meer betrokken te zijn in het zendingsveld op vlak van gebed of misschien zelf gaan, kan u 
altijd één van de organisaties contacteren. Op het einde van elke gebedsfiche staat de 
website van de organisatie waar u contact kan nemen. 
 
Als u als kerk /individu deelneemt, helpt het ons altijd als u registreert. Op die manier 
kunnen we jullie op de hoogte houden van updates en de Week van de Zending 2023. 
Registreren doe je op: www.zendingvlaanderen.be/registreren   
 
 
In naam van het EAV Zendingsplatform 
 

 
 

Meer materialen? 
De Week van de Zending biedt ook materialen aan voor in de zondagsdienst (overdenking) 
of in de zondagschool (les voor 6-12 en les voor 12+). Deze materialen kan u gratis 
downloaden op: www.zendingvlaanderen.be/downloads 



Missie & Visie 

Gave Veste bestaat om de kerken in België te bewegen om Recht, 
Barmhartigheid en Geloof te delen met vluchtelingen  opdat zij 
Jezus leren kennen als hun Redder en discipelen van Hem worden. 
We doen dit gedreven vanuit de Bijbelse opdracht vluchtelingen 
lief te hebben en vanuit die liefde het evangelie te delen onder alle 
volken.  

Ons doel is dat mensen op de vlucht in België een ontmoeting hebben met Jezus Christus en Hem 
aannemen als hun Redder en Heer. We zien voor ons dat kerken in België gekenmerkt wordt door 
gastvrijheid en liefde voor mensen op de vlucht om dit doel te verwezenlijken. 

Dit doel willen we bereiken door in te zetten op de volgende zaken:  

• Kerken en christenen sensibiliseren, mobiliseren, toerusten en ondersteunen in het uitreiken 
naar mensen op de vlucht. 

• Gave Veste vormt een betrouwbaar, deskundig en proactief aanspreekpunt voor christenen 
en kerken die willen uitreiken naar mensen op de vlucht.  

Project 

Zending in België? Ja, ook hier zijn mensen uit alle volken, talen en culturen. Wil je zelf getuige zijn 
van de oogst? Spring dan mee op de kar en zet die eerste stap. Je hoeft hier geen speciale gaven of 
talenten voor te hebben. We helpen je graag op weg!  

Mensen op de vlucht zijn heel open om over geloof te praten. Ze horen graag over Jezus. Daar 
ontbreekt het niet aan. Wat we nodig hebben zijn volgelingen van Jezus die naast hen staan als ze 
aankomen in België. Christenen die Hoop, Liefde en Geloof delen met hen. Doe jij mee? 

Dank en Gebedspunten 

• Dank voor al die broers en zussen die gastvrij zijn naar mensen op de vlucht en geloof, hoop 
en liefde delen.  

• Dank voor al die kerken die mensen op de vlucht gastvrij verwelkomen. 
• Bid voor meer arbeiders in de oogst, mensen die in hun omgeving getuigen zijn van Jezus.  
• Bid dat mensen op de vlucht Jezus mogen leren en kennen en ambassadeurs van Zijn 

Koninkrijk worden  

 
Meer info? www.gaveveste.be 

 



De veel-kleurigheid van onze VVP-zendelingen 
Veel, veel te veel… 

Onze zendelingen moeten steeds hartverscheurende keuzes maken: Wie helpen en wie niet helpen? 
Wat kunnen doen en wat niet? Dit kan over leven en dood gaan.  

Kleurigheid 

Onze zendelingen, een heel divers gezelschap, brengen frisse kleuren in het grijze bestaan van 
groepen en volkeren ieder met hun eigen kleur (leeftijden, culturen…). 

Een inspirerend zendingshart 

Gemeenten mogen een hart voor zending hebben, meer nog: Zending mag het hart van de gemeente 
zijn. Zendelingen zullen uitgaan en anderen inspireren: Sommigen zullen bij hun werk betrokken zijn 
en anderen worden door hun voorbeeld geïnspireerd om vroeg of laat ook zelf uit te gaan.       
Onlangs schreef een van onze wat minder jonge zendelingen n.a.v. het lezen in de Bundel (*) waarin 
onze zendelingen zich voorstellen: Ook fijn om met de nieuwe zendelingen kennis te maken. Beiden 
kwamen vroeger naar onze gemeente. Fijn, toch ?! Hieraan kunnen we toevoegen dat ook al eerder 
een jongere zendeling werd uitgezonden door deze gemeente. Hoe groot is de invloed van deze 
getrouwe zendeling op deze drie jongeren personen geweest? Ze heeft ongetwijfeld inspirerend 
gewerkt. Het zendingshart van deze gemeente bloeit verder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    (*)  https://www.vvp.be/wp-content/uploads/2022/04/Bundel-zendelingen-2022-01-Web.pdf 
 
Doelstelling, missie, visie van de VVP-zendingscommissie 

De gemeente kan in haar veelkleurigheid het veelkleurig werk van onze zendelingen ondersteunen. 
Daarom wil de VVP-zendingscommissie o.a.: 
§ gemeenten en de thuisfronten van de zendelingen bijstaan in het begeleiden en ondersteunen 

van hun zendelingen; 
§ visie voor zending bij het VVP en de aangesloten gemeenten aanmoedigen; 
§ een situatie creëren zodat meer zendelingen vanuit Vlaanderen kunnen uitgaan; 
§ aanvullend gebed voor en hulp aan onze zendelingen coördineren. 
 
Gebeds- en dankpunten voor onze zendelingen 

§ Omgaan met situaties waarin moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. 
§ Telkens opnieuw geleid, gedragen en ondersteund mogen weten. 
§ Bescherming, ook speciaal voor hun kinderen. 
§ … 
§ Het werk van zendelingen werkt inspirerend voor anderen! 
§ God opent deuren en voorziet. 

 
Info: https://www.vvp.be/zending/   

Contact: zending@vvp.be  Aanvraag gebedsinfo: zending.gebed@vvp.be 

 

 



Belgian Mission Team (BMT) is een groep van 
enthousiaste vrijwilligers met een hart voor gebroken en kansarme 
mensen.  
Armoede vind je overal; dicht bij huis, maar ook ver weg.  
Wij willen deze mensen helpen met praktische ondersteuning en 
vriendschap. Zo kunnen we met hen ook het evangelie delen. 
 
We doen dit door korte outreaches van een week te organiseren. Dit vooral naar Oost Europa: 
Bulgarije, Roemenië, Servië en we doen ook mee met een grote outreach in Letland. Iedereen die wil 
kan met ons mee, van jong tot oud. Ter plaatse doen we verschillende zaken; voedselpakketten 
uitdelen, kinder- en jeugdwerk organiseren, open kerkdiensten organiseren, … Naar sommige 
projecten sturen we een vrachtwagen; deze kledij delen we dan ook uit. Deze kledij komt binnen in 
ons magazijn in Hechtel, waar vrijwilligers dit sorteren.  
Dit jaar hebben we ook een eerste keer een outreach georganiseerd in België; Leopoldsburg. Hier 
kwam een team van Ghana en NL ons versterken. 
 
Uiteraard organiseren we deze outreaches om de mensen ginder te bemoedigen, hulp te bieden en 
het evangelie te vertellen. Maar we vinden het ook belangrijk om mensen van hier te laten groeien 
door dit te doen. Deelnemers leren hier zaken die ze te weinig of niet in de kerk leren. We merken dat 
veel deelnemers enorm groeien in het kennen en bekend maken van God, in het leren vertrouwen op 
Hem. Omdat we interdenominaal werken leren we ook van elkaars geloofsbeleving. Mensen komen 
vaak veranderd terug van een outreach. We stimuleren de deelnemers ook om in België actie te 
ondernemen want ook hier is nood in praktische hulp en het evangelie. 
 
Uitlichting project: 
Dit jaar gingen we een eerste keer naar Roemenië, naar zendelingen Tijs en Jessica Priem. We kwamen 
daar met een groep van 19 deelnemers, vooral jongeren. We konden heel veel verschillende dingen 
doen; huisbezoeken met voedselpakketten, veel kinderwerk, een avond met muziek&woord in de 
arme Roma dorpjes. We baden met velen en verkondigden zo ook het evangelie. Eén man wou 
terstond in de rivier naast zijn bouwvallig huisje gedoopt worden, na een gesprek met een groepje van 
ons. We zagen verder meerdere mensen genezen. Zo genas een man na 17 jaar verlamming aan één 
zijde; zijn hand was vast en opgeplooid. Na gebed kwam er kracht in zijn hand en ging deze open. Hij 
huilde en juichte tegelijk, en testte zijn hand door blaadjes van een struik te trekken.  
Ook in de groep gebeurde er enorm veel. Zo gaven enkele jongeren aan dat ze voor de eerste keer de 
Heilige Geest echt ervaarden. Ze leerden meer en meer op God te vertrouwen. Na de reis besloten 2 
jongeren zich te laten dopen. Een andere gaf aan zendeling te willen worden als hij zijn middelbare 
studies afgemaakt heeft.  
 
Gebed 
We danken voor de prachtige tijd die we hier hadden. Voor de bediening en enthousiasme van 
Tijs&Jessica. Voor de wonderen die God deed, voor de groei in de groep. 
We bidden dat de deelnemers dit vasthouden, dat ze blijven groeien. We bidden dat de mensen die 
het evangelie hoorden, dat ze Jezus dagelijks zullen volgen. Dat de mensen die genazen blijven zoeken 
naar God en Hem zullen vinden. Dat hun ziel ook zal genezen. Dat de kerk in Roemenië zal groeien. Dat 
Tijs&Jessica voldoende financiën krijgen om hun bediening verder te zetten en het plan dat ze hebben 
om een school voor Roma’s op te richten, werkelijkheid zal worden. 
 
Meer info? https://www.belgianmissionteam.be/ 
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Visie
Een wereld waarin elk mens telt. In plaats van het leven 
te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten 
miljoenen gezinnen vandaag het leven ondergaan als een 
tragedie, als gevolg van armoede en onrecht. Voor Tearfund 
is ieder mens een unieke schepping en daarom waard 
om alle aandacht te krijgen. Naastenliefde, grenzeloos.

Missie
Het bestrijden van de armoede en het onrecht, zodat elk 
mens het leven mag ervaren als een zegen, met bijzondere 
aandacht voor de situatie van moeder en kind in het Zuiden.

Gebed
Als Tearfund organisatie weten wij ons 
begrensd in onze eigen kracht en vermogen, 
vaak machteloos voor zoveel armoede en 
hulpkreten om gerechtigheid. We mogen 
echter bidden tot een grenzeloos grote 
God, die bij machte is meer te doen dan 
wij kunnen en beseffen. Door te bidden tot 
die God kunnen wij vanuit onze beperkte 
situatie, onze beperkte realiteit, onze 
eigen beperkte grenzen, toch wereldwijd, 
grenzeloos impact hebben. En waar wij 
onze grens bereiken in het gebed, als wij 
geen woorden meer vinden, gaat de Heilige 
Geest verder met bidden. (Rom. 8:26-27)
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Moved For All Nations 

‘Met Liefde en Bewogenheid 
voor alle volkeren’ 

	

De	visie	van	Moved	For	All	Nations	is	om	in	gehoorzaamheid	aan	Gods	stem	te	leven	en	
te	doen	wat	Jezus	zou	doen	als	Hij	hier	en	nu	in	onze	schoenen	zou	staan.		

Onze	missie	bestaat	er	uit	om	met	door	de	Heilige	Geest	aangereikte	Liefde	en	
Bewogenheid	uit	te	reiken	naar	de	verloren	mens	wereldwijd.	Hierbij	plaatsen	we	de	minst	
bereikten	het	hoogst	op	de	to-do	lijst,	ook	de	onbereikte	Nederlandstaligen.		

Sinds	2000	richten	wij	ons	op	de	Yadav	bevolking	in	
India	en	Nepal.	60	miljoen	mensen,	waarvan	de	meeste	
sterven	zonder	ooit	de	Naam	van	Jezus	gehoord	te	hebben.	
Wij	leggen	ons	vooral	toe	op	evangelisatie	in	onbereikte	
dorpen	en	hulpverlening	in	overstromingsgebieden	zoals	
Bihar	in	Noord-India.		

• Bid	u	mee	voor	de	miljoenen	Yadavs?	Het	Evangelie	
is	ook	voor	hen	Goed	Nieuws	als	ze	het	tijdig	te	horen	krijgen.	Hij	zei	tegen	hen:	
"De	oogst	is	wel	groot,	maar	er	zijn	te	weinig	arbeiders.	Bid	daarom	tot	de	Heer	van	
de	oogst	dat	Hij	arbeiders	stuurt	om	de	oogst	binnen	te	halen.		(Lucas	10:2	BB)	

Sinds	2012	richten	we	ons	ook	op	de	Tangkhul.	Een	stam	in	het	Noordoosten	van	India	
die	in	het	begin	van	de	20ste	eeuw	de	kracht	van	het	Evangelie	ervoer.	Een	200-tal	dorpen	
met	koppensnellers	werden	in	minder	dan	40	jaar	Christen	dankzij	het	pionierswerk	van	
William	en	Alice	Pettigrew.	Maar	zonder	discipelschap	gaat	het	fout!	99%	van	de	stam	
noemt	zich	nog	steeds	Christen,	maar	70	–	80	%	van	de	jongeren	zijn	verslaafd	aan	drugs	
terwijl	ouderen	veelal	met	alcoholisme	kampen.	In	2014	mochten	we,	onder	de	vleugels	
van	‘Jeugd	met	een	Opdracht’,	een	DTS	(Discipelschap	Training	School)	opzetten	en	die	
maakt	reeds	een	klein	verschil	waar	we	dankbaar	voor	zijn.		

• Bidt	u	mee	opdat	er	een	heropleving	van	de	Waarheid	zal	komen	die	vrij	maakt	en	
dat	gezond	discipelschap	tot	stand	zal	komen	onder	de	Tangkhuls?	

Sinds	2020	hebben	we	ook	‘Belgium	Arise’	gelanceerd.	De	visie	is	om	elk	gezin	in	alle	
Belgische	steden	en	dorpen	wil	zegenen	met	een	‘Gods	Liefdesbrief	aan	jou’	in	
samenwerking	met	het	Lichaam	van	Christus	in	al	zijn	diversiteit.		

• We	bidden	dat	hieruit	een	beweging	voortkomt	waarbij,	geen	kerk	of	organisatie,	
maar	Jezus	en	Jezus	alleen	centraal	staat.	Gelovende,	dat	eigentijds		
gemeentestichtend	werk,	discipelschap	en	hulpverlening	tot	stand	zal	komen	om	
ons	land	en	alle	volkeren	die	er	in	leven	te	zegenen.	U	toch	ook?	

www.movedforallnations.be                               www.go.belgiumarise.be 

Meer info? Rudi@movedforallnations.be  



We zijn een wereldwijde gemeenschap van 
Jezusvolgers, samen delen we Gods liefde  
met hen die deze liefde nog niet kennen.

We willen levendige gemeenschappen van 
Jezusvolgers zien onder de minst bereikten.

UITGELICHT PROJECT: 

Turkije – Training en leiderschapsontwikkeling.
Een teamlid uit Turkije, een jonge moeder, heeft 
een christelijk boek voor kinderen geschreven en 
werkt momenteel aan nog twee boeken.

GEBEDSONDERWERPEN EN DANKPUNTEN:

• We zijn dankbaar dat het kinderboek af is en 
klaar is om geprint te worden!

• Bid dat dit kinderboek van ‘Hamdolsun’ 
(Halleluja) in de juiste handen zal komen en een 
zegen zal zijn voor kinderen en hun ouders.

• Bid voor de uitgave en distributie van de 
volgende boeken, en voor de financiering ervan.

• Bid voor nog veel meer mensen in Turkije die 
geraakt zullen worden door het evangelie... zelfs 
op eenvoudige manieren zoals een kinderboek.

OM  Fabrieksstraat 63, 1930 Zaventem, België    /    www.om.org     /     info.be@om.org 



Een bijzondere, eigen kleur 
 
Jezus en de Bijbel… 
Jezus is er voor elk persoon, ongeacht zijn of haar achtergrond of cultuur (kleur). We mogen ons 

ervan bewust zijn dat de Bijbel en zijn boodschap vorm hebben gekregen in het Midden-Oosten: 

Jezus was geen blanke man met blauwe ogen... Dit is een belangrijke gedachte, zeker wanneer we 

het Evangelie willen delen met personen uit het Midden-Oosten of met een cultuur (met inbegrip 

van religie) hieraan verwant. Deze personen vinden we terug in grote delen van Azië, Afrika, Amerika 

en jawel, ook in Europa…  

 
Al Massira, vertaald: de Reis (met vrienden) 
Het programma van AM werd ruim 10 jaar geleden geboren in het Midden-Oosten uit het verlangen 

om er het Evangelie te delen, maar dat botste op heel wat onwetendheid en vooroordelen. Wat kan 

je dan beter doen dan een programma uitzetten dat doorheen de Bijbel op stap gaat met de 

Profeten en vragen beantwoordt? Het plan van God en de persoon van de Messias worden zo 

duidelijk. Mede door de vluchtelingenstroom kon het programma zeer succesvol in Europa 

(Griekenland, Duitsland, Scandinavië, …) worden ingezet. Ik heb zelf gezien hoe de boodschap van de 

Bijbel en de persoon van Jezus geopenbaard en begrepen werden, ook in België.  

 
Voor alle kleuren 
Ondertussen werd het 13-delig programma (gespreksmateriaal, inhoud, films…) vertaald in meer dan 

30 talen. Zo kan je het programma gebruiken zonder dat je zelf de taal van de deelnemers hoeft te 

kennen. Een boeiende uitdaging. Het programma werkt nog steeds uitstekend voor personen met 

een achtergrond Midden-Oosten of aanverwant maar evenzeer voor personen met een totaal  

andere achtergrond. Ideaal dus indien je het evangelie graag met anderstaligen deelt… 

 
Een getuigenis uit Vlaanderen 
Een Iraniër zei op een avond: ‘Vroeger kende ik wat van de verhalen van de Profeten, nu begrijp ik 

ze!’  Later getuigde hij; ‘Ik ben diep in mijn hart getroost sinds ik mijn hart aan Jezus Christus gaf, een 

gevoel van veiligheid en troost en steun van Jezus Christus.  Als ik Jezus’ naam noem, heb ik het 

gevoel dat Hij aan mijn zijde staat.’ Samen met 7 andere deelnemers werd hij begin 2022 gedoopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebed 

• Groeiende bekendheid van en interesse in Al Massira in Vlaanderen 

• Personen die getraind willen worden tot cursusleider (om met het programma te werken)   

• Liefde voor zoekenden en openheid om hen uit te nodigen 

• Dat God door de Bijbel en vriendschappen gekend wordt als een relationele God 

• Dank voor reeds gevolgde trainingen in het Nederlands en Farsi in Vlaanderen 

• Dank voor personen die tot geloof kwamen in Vlaanderen mede door Al Massira 

 
Meer info: https://almassira.org; https://almassira.nl.  

Info trainingen (Nederlands of Arabisch, Farsi...): herman.aerts@almassira.org.  

 

 

 

Jezusfiguur: Reconstructie door 
forensisch antropoloog Richard Neave 
(BBC-documentaire 2001)  
 

 

AM-Training tot cursusleiders 
(Farsisprekend – Antwerpen) 



 

Kairos mobiliseert christenen om betrokken te zijn bij ‘de grote opdracht’ en 
baant de weg voor diepere gerichte studie en verdere stappen richting cross-
cultureel zendingswerk. 

KAIROS is een gewéldige cursus over christelijke zending in de wereld!  

KAIROS is ontworpen om christenen te onderwijzen, te inspireren en uit te dagen tot 
actieve en zinvolle betrokkenheid in Gods reddingsplan voor alle volken.  

KAIROS benadrukt het belang van het uitreiken naar bevolkingsgroepen die nog 
weinig of geen toegang hebben tot het Goede Nieuws van Jezus Christus.   

KAIROS is een instrument dat God gebruikt om het wereldbeeld van gelovigen te 
helpen transformeren, zodat zij zichzelf zien als gezegend om een zegen te zijn. 

Doorheen de 9 interactieve lessen krijg je een Bijbels, historisch, cultureel en 
structureel kader over zending. Daarbinnen kun je eigen keuzes en afwegingen 
maken, passend bij jouw kerkelijke en persoonlijke omstandigheden.  

Meer weten? www.kairoscursus.nl of mailen naar sara.vanpachtenbeke@gmail.com 

 

 

 

 

 

Cursus online (corona)                                      Cursus op locatie 

- Dank dat deze cursus werd ontworpen en ertoe mag bijdragen dat mensen worden 
gemobiliseerd en toegerust om actief deel te nemen aan de Grote Opdracht! 

- Dank dat deze cursus ondertussen in meer dan 100 landen wereldwijd zijn ingang 
gevonden heeft en dankzij de hulp en ondersteuning vanuit Nederland ook verder 
vorm mag krijgen in België. 

- Bid voor hongerige harten in België! Honger om meer te leren over Gods 
zendingsopdracht en het verlangen om hier actief aan deel te nemen.  

- Bid voor open ogen, opdat we bewogen zijn voor de verlorenen en de kansen mogen 
zien én grijpen om naar hen uit te reiken.  

- Bid voor gepassioneerde medewerkers om het Kairos Team te vervoegen en de 
cursus op meer plaatsen te kunnen aanbieden. 

- Bid dat kerken in België (verder) visie ontwikkelen om uit te reiken naar de minst 
bereikten in België en daarbuiten. 



 
 
Onze visie 
 
Als VIANOVA hebben we een diep verlanger dat er overal in België kerkgemeenschappen mogen ontstaan van 
volgelingen van Jezus. 

Ø VIANOVA initieert een beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel 
België 

 
Ons strategie 
VIANOVA zet zich in om het Goede Nieuws van Jezus uit te leven in de maatschappij, volgelingen  van Jezus te maken 
en geïntegreerde, relevante gemeenschappen te ontwikkelen, in elke socioculturele context en voor elke 
bevolkingsgroep, in België en daarbuiten. 
 
Onze missie 
samenbrengen – stimuleren  – inspireren – ondersteunen  
VIANOVA wil met God samenwerken in de bouw van Zijn Kerk en de komst van Zijn Koninkrijk, in 4 opdrachten die 
onderling met elkaar verbonden zijn. 
 

• Samenbrengen: een netwerk van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus die van elkaar 
mogen leren en elkaar mogen aanmoedigen om te groeien. 

• Stimuleren: Om nieuwe gemeenten te zien onstaan hebben we een grote behoefte aan gebed. Als God het 
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan (Ps. 127:1). We willen graag een gebedsnetwerk 
opstarten van mensen die heel bewust bidden voor de voortgang van het evangelie in België.   
Ook willen we toerusting opzetten waarbij we de gelovigen willen ondersteunen in hun eigen individuele 
traject om gevormd en gecoacht te worden om een nieuwe kerkgemeenschap te zien ontstaan en zelf 
persoonlijk te zien groeien in hun relatie met God en in het weerspiegelen van Jezus. 

• Inspireren: reflectie, middelen en training voor kerkinnovatie 
• Ondersteuning: administratie, P.R., H.R. & pastorale zorg, om de bedieningen in staat te stellen effectief te 

zijn. 
 
Gebed 
We geloven dat het Gods verlangen is dat er overal in België gemeenschappen ontstaan! 
Onmogelijk? God heeft de eerste deuren geopend. We zien uit naar Zijn werk en wat Hij verder wil bewerken.  

• Dank God voor alle kerken die in de afgelopen 100 jaar mochten ontstaan. 
• Dank God voor het verlangen om nieuwe gemeenschappen te stichten. 
• Dank God voor nieuwe werkers in de wijngaard. 

 
• Bid voor bewogenheid en liefde voor de mensen die we mogen ontmoeten. 
• Bid dat we op de verschillende plekken Gods liefde mogen weerspiegelen en mensen mogen aangetrokken 

worden door Gods liefde. 
• Bid voor de nieuwe gemeente stichtende projecten, dat God ze vrucht en wasdom mag geven. 
• Bid voor eenheid en volharding binnen de verschillende teams. 
• Bid dat we de teams goed mogen ondersteuning door coaching, toerusting en gebed. 
• Bid voor jonge mensen die op hun beurt het verlangen mogen hebben om in hun gemeente of stad Jezus liefde 

bewust uit te dragen. 
• Bid dat er een beweging mag ontstaan van gemeenschappen die op hun beurt weer gemeenschappen mogen 

stichten. 
 
Meer info? www.vianova.be 
 


