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Verblijd u altijd. 
Bid zonder ophouden. 
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in 
Christus Jezus voor u. 

        1 Thessalonicenzen 5 vers 16 t/m 18 
 

En wat zouden wij zonder geloof kunnen uitrichten in de strijd 
tegen de duivel? Voorzeker niets 

 
 

Lucas 2:37  En zij was een weduwe van 
ongeveer vierentachtig jaar, die de 
tempel niet verliet en met vasten en 
bidden God nacht en dag diende 
 

Samen bidden en volharden in geloof 
zijn belangrijke onderwerpen in de 
Bijbel.  
 

Volharden, aanhouden en niet loslaten, 
denk maar aan de onrechtvaardige 
rechter en de weduwe die niet van 
opgeven wilde weten. Lucas 18 : 3 
 

 
 
Er is heel veel om voor te danken 
Zij die regelmatig onze vriendenbrieven lezen, weten dat er heel veel is om voor te 
danken: 
* het afronden van Backpacken in Eibergen 
* het geld, dat al binnen is, om nieuwe Bijbels te laten drukken, zodat we in 
  oktober kunnen starten in Neede  
* dat er voldoende geld binnen is om Bijbels voor Noord te kunnen laten drukken 
* maandelijkse evangelisatie in Gouda (elke derde vrijdag van de maand) 
* maandelijks evangelisatie in Assen (elke tweede zaterdag van de maand) 
* evangelisatie actie tijdens de week voorafgaande aan de TT (21 t/m 24 juni) 
* deur-aan-deur bezoek in ’t Harde (elke derde dinsdag van de maand) 
* lecturen in Bant (elke tweede donderdag van de maand) 
* deur-aan-deur bezoek  in Oldebroek (elke eerste dinsdag van de maand) 
* het geld dat maandelijks binnenkomt voor de voedselprojecten in Roemenië 
* het geld dat maandelijks binnenkomt voor de sposorprojecten in Roemenië 
* alle mensen die dagelijks voor ons en onze bediening bidden 
* voor de mensen die ons privé ondersteunen en voor ons bidden 
* het steunpunt voor goederen inzamelen bij André in Assen 
* iedereen die meewerkt in Nederland, maar ook in Roemenië 

Al deze dankpunten zijn ook gebedspunten. We mogen ze in gebed om hulp 
en met dankzegging aan God voorleggen.  


