Lieve Baptisten vrouwen van Nederland,
Dankzij Edith van der Deen hebben we weer een Nederlandse vertaling van het
Wereldgebedsdag programma 2016.
We hopen dat jullie er veel gebruik van zullen maken en vrouwen uit jullie
omgeving er ook enthousiast voor maken, want gebed voor de zaken die
Baptisten Vrouwen over de hele wereld aangaan, maakt echt verschil!
Het is een programma met voor elk wat wils. Wil je meer: kijk dan op de
website www.bwawd.org en zoek naar Day of Prayer. Je vindt daar
presentaties, foto’s , Bijbelstudies , voorbeelden voor posters, etc.
Hieronder nog enkele andere tips en wetenswaardigheden.
Uitgangspunten en mogelijkheden voor de Wereldgebedsdag viering 2016.
De Wereldgebedsdag is een speciale viering waar Baptisten vrouwen over de hele wereld aan
deelnemen.
Er zijn twee essentiële activiteiten die bij deze Gebedsdag horen: Bidden en Geven.
Gebed is het leven gevende bloed dat door de aderen van de gelovige stroomt. Al biddend en
communicerend met God ontvangen we hoop, leiding, zekerheid en vrede. Dit hebben we nodig en
zonder kunnen we niet. Als we ons op die dag verbinden met alle Baptisten vrouwen van de hele
wereld, dan zijn we vastbesloten elkaar vast te houden en te ondersteunen in gebed, omdat we
weten dat er niets gebeurt zonder gebed en dat er grote en machtige dingen kunnen gebeuren juist
door gebed.
De tweede essentiële activiteit is het geven.
De collectes op de Wereldgebedsdag zijn noodzakelijk omdat die ervoor zorgen dat de hele Baptisten
Vrouwen organisatie overal ter wereld kan blijven draaien, inclusief de projecten die opgezet en
ondersteund worden. Het geld dat op deze dag gegeven wordt is de ENIGE bron van inkomsten voor
het Hoofdkantoor en voor het grootste deel ook voor alle Besturen van de continenten, die allemaal
zorg dragen voor hun eigen specifieke projecten. En reken maar dat de crisis ook voor onze
organisatie voelbaar is.
Als we samen delen met onze zusters, dan werken we samen door hen de hulpmiddelen te geven die
het verschil voor Gods Koninkrijk kunnen maken in hun eigen regio’s.
Deze twee: Bidden en Geven zijn dus onverbrekelijk met elkaar verbonden met de
Wereldgebedsdag en het voortbestaan van onze wereldwijde organisatie.
Het motto van de Noord- Amerikaanse Vrouwen Unie is ‘Samen staan we sterk”.
De Gebedsdag is een uitgelezen moment om dit te benadrukken. Want de Wereldgebedsdag is voor
alle Baptisten vrouwen in de gemeente en niet alleen voor hen die altijd al bij elkaar komen als
Vrouwengroep.
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Nodig die andere vrouwen uit om te ontdekken dat we als Baptisten Vrouwen werelwijd “ samen
sterk staan”.
De Gebedsdag kan ook een hele ervaring zijn als je het op een andere manier doet.
Misschien worden er nu wel heel creatieve bronnen aangeboord met het oog op de planning en de
promoting van de Wereldgebedsdag.  Laat het ons weten als je zoiets organiseert!
*Denk bijvoorbeeld eens aan verschillende Gebedsdagen op verschillende tijden in het jaar, zodat
meer vrouwen de mogelijkheid hebben om te komen.
*Kijk bijvoorbeeld ook eens op de BWA Women’s Department Facebook pagina. Dit is een 24 uurs
evenement van 12 uur zondagnacht 6 november tot 12 uur maandagnacht 7 november. Het thema
van de Gebedsdag wordt daar verkondigd door gebed, muziek, Bijbelse inleidingen, getuigenissen,
brieven en foto’s van Vrouwengroepen van over heel de wereld en alles LIVE!
*Vertel in de gemeente dat iedereen via internet mee kan doen als ze niet naar de bijeenkomst
kunnen komen.
* Ook kunnen er gebedsgroepen gevormd worden voor en na de officiële bijeenkomst op
verschillende tijden tijdens de 24 uur van de Gebedsdag op verschillende plaatsen bij mensen thuis.
Ook kan daar dan Facebook gebruikt worden.

Kortom er zijn legio mogelijkheden om de vrouwen in uw gemeente te
mobiliseren. Want nogmaals: de nood is groot en hoog! Er zijn zoveel vrouwen
die snakken naar het Evangelie in landen waar geen godsdienstvrijheid is en
zoveel mensen zijn slachtoffer in landen waar het woord vrijheid een
onbereikbaar ideaal geworden is. Wij hier in het westen van Europa kunnen het
ons niet voorstellen vanuit onze comfortzone! Maar door het contact met de
besturen van alle landen in Europa en het onderlinge contact met alle besturen
van de 7 continenten en ons Hoofdkantoor weten de leidinggevenden wat ze
kunnen doen om hun medezusters de helpende hand toe te steken.
Help je mee?
Wij wensen jullie Gods zegen toe bij de voorbereiding
en weet dat we ook voor jullie bidden: Elke maandagochtend bidt het hele
EBWU bestuur ook voor jou!
Hannie Mansens, vertegenwoordiger van Nederland,
Wies Dijkstra, EBWU – Vice Presidente.
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WANNEER WIJ OPSTAAN,
DAN SCHIJNT ZIJN LICHT DOOR
ONS HEEN

Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 2016
BWA Women’s Department
405 N. Washington Street
Falls Church, VA 22046 USA
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 149
Fax: +1 (703) 903-9544
E-mail: womenbwa@bwanet.org
Web: www.bwawd.org

STA OP, LAAT JE LICHT SCHIJNEN
7 november 2016

De vrouwenafdeling van de Baptist World Alliance (BWA) is samengesteld uit 7 continentale
unies die 238 nationale Baptisten Vrouwenorganisaties uit 138 landen vertegenwoordigd.
Het programma is samengesteld door de BWA Vrouwen Afdeling Administratief Comité.

STA OP, LAAT JE LICHT SCHIJNEN
Wanneer wij opstaan,
dan schijnt Zijn licht door in onze omgeving!
Jezus zei, “Ik ben het licht voor de wereld” en ook “jullie zijn het
licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen blijven. ” Wij kunnen dit licht zijn wanneer wij Jezus’
licht reflecteren aan de mensen om ons heen in onze omgeving.
Wat een opdracht!
Hoe ziet dit eruit in de praktijk? Op de volgende pagina’s lees je
getuigenissen van vrouwen over hoe God door hen heen werkt
in Noord-Amerika en Zijn licht laat schijnen. Laten deze
getuigenissen een zegen en bemoediging voor je zijn om een
lichtje in jouw gemeenschap te zijn. De mensen om ons heen
leven in duisternis. Zij hebben het licht van Jezus, dat samen
gaat met hoop en liefde, zo nodig.
Moreen Sharp
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Wij kunnen ons licht laten schijnen in onze huizen, op de werkvloer maar ook buitenshuis. De
plek waar God jou heeft geplaatst is de plek waar Zijn licht door jou heen kan schijnen.
Wanneer we iemand ontmoeten, dan is een vriendelijke lach een prima start.
De missie van de NABWU (Noord Amerikaanse Baptisten Vrouwen Unie) is “ Vrouwen
aanmoedigen om een koninklijk leven te leven, speciaal op het gebied van kwetsbare
mensen helpen.” We doen dit op 2 manieren: we streven ernaar om de vrouwen in NoordAmerika te informeren en te motiveren om te begrijpen wat de behoeften van de kwetsbare
vrouwen en kinderen om ons heen zijn en het aanbieden van oplossingen om in deze
behoefte te voorzien. We dragen ook onze missie uit door voor netwerken en bemoediging
te zorgen voor diegenen die met kwetsbare mensen werken. We streven ernaar deze
vrouwen met elkaar in contact te brengen en een plek te geven waar ze hun ervaringen
kunnen delen, informatie kunnen vinden en voorbede kunnen doen. De Baptisten vrouwen in
Noord-Amerika zien wat er nodig is in hun omgeving. Velen hebben erkend dat zelfs in een
donkere wereld het licht van Jezus aanwezig is; het licht van hoop en liefde dat we mogen
delen. Er is zoveel meer dat wij in Noord-Amerika, maar ook daarbuiten kunnen doen. Zou
het niet geweldig zijn wanneer mensen zeggen dat Baptisten vrouwen het verschil in de
wereld maken? Wanneer we allen Hem door ons heen laten stromen, dan zal deze “stad”,
het licht op de berg dat wij mogen zijn, schitterend stralen om de weg naar God en Zijn grote
liefde te wijzen.
Iemand zei eens, “Jij bent de enige Jezus die sommige mensen ooit zullen zien.” ….
Lieve Heer Jezus, laat ons alstublieft opstaan en schijnen voor U wanneer U door ons heen
werkt voor de gekwetste medemens in onze omgeving. Doe Uw wil in ons, zodat U op een
effectieve manier door ons heen kunt werken.
Gods zegen toegewenst.
Moreen Sharp,
NABWU Presidente (2012-2017)

2016 Wereldgebedsdag – bericht van de Presidente
Lieve zusters over de hele wereld,
Op een conferentie werd het onderwerp ‘misbruik tegen vrouwen’
besproken met Nancy Murphy, de tegenwoordige directrice van
Familylife Today. Dit gesprek vond plaats in de jaren negentig en dit
was een nieuw thema in het traditionele Kroatië. Er was onderzoek
gedaan en daaruit bleek dat 64% van de plattelandsvrouwen in
Kroatië geloofden dat het normaal was dat, wanneer zij het
verdienden, geslagen werden door hun echtgenoten. Het kwam
niet in hen op dat geen enkel mens ‘het verdient’ om te worden
mishandeld. Dit bericht zat me dwars en ik vroeg me af hoe een
kleine Baptisten gemeente zo’n veelomvattend probleem kon
veranderen. Tenslotte leefde Kroatië al meer dan 50 jaar in een
sociaal getto opgelegd door het Communisme. Het was een kleine

Ksenija Magda
Presidente (2015-2020)
BWA-vrouwen afdeling
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kerk en middelen waren er niet. Ik vroeg Nancy waar we moesten beginnen. “Dat is
gemakkelijk,” antwoordde ze. “Wanneer jouw kerk niet wegkijkt van deze misbruikte vrouw
en als je haar laat zien dat Jezus haar wil bevrijden, dan zal deze kerk al gauw bekend staan
als een meelevende kerk. Het verhaal zal zich verspreiden en jullie zullen een missie hebben.”
Dit bleek het beste advies om een gemeenschap te bereiken. Het werkt beter dan al die
uitgebreide marketing benaderingen. Het is ook heel gemakkelijk en toepasbaar voor grote
en kleine kerken in de wereld. Het is geen mysterie. Het is Bijbels. Wij zijn niet geroepen om
filosofisch of politiek grote thema’s te bediscussiëren. Jezus roept ons op te getuigen. Zijn
Kerk is Zijn etalage om te laten zien dat in elke situatie een beter leven mogelijk is wanneer
God jouw Heer is.
Het thema voor de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag is: “Sta op, laat je licht schijnen in
je omgeving”. Het programma is gemaakt door onze Noord-Amerikaanse zusters. Mijn gebed
is voor degenen onder ons die zich onzeker voelen om op te staan tegen onrecht: om de
thuissituatie te veranderen met kleine stapjes. Ik bid ook voor diegenen die bang zijn voor
het secularisme, die denken dat onze Christelijke waarden opgaan in de wereldse en dat zij
de moed vinden om op te staan en Zijn licht te laten schijnen in hun omgeving. Liefde
overstijgt altijd alles en komt op voor het recht. Het is moeilijk om de wereld te confronteren
met haar narigheid. Het maakt ons bang. Soms haalt het herinneringen naar boven en opent
oude wonden. Het is moeilijk om op te staan en te schijnen in deze wereld. Het is
gemakkelijker om te doen alsof er niets aan de hand is of te wachten op andere mensen die
het verschil willen maken. Maar zo werkt het niet in Gods koninkrijk. Wìj worden geroepen
om te geloven en het onrecht recht in de ogen te kijken. God is waardig en sterk genoeg om
de problematische omstandigheden in onze gemeenschap te veranderen, maar wij vrouwen Zijn dochters – moeten in actie komen samen met Hem.
Er is veel om voor te bidden en dit is het moment om dat samen te doen tijdens de Baptisten
Vrouwen Wereld Gebedsdag.
Ik wens jullie veel zegen en liefde toe in naam van onze Heer Jezus Christus,
Ksenija Magda
President (2015-2020)
BWA Vrouwen Afdeling.
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Plan je Dag van Gebed
1. Bid
Gebed is het fundament van de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag. Laat de werkgroep
ruim van tevoren beginnen met gebed en voorbede doen voor deze grote gebeurtenis op 7
november 2016.
Augustus 2016 (3 maanden van tevoren).
Bid dat de werkgroep wijsheid en duidelijkheid mag ontvangen om de Gebedsdag op de
juiste manier in te vullen. Bid dat het duidelijk mag worden om het programma:
 op maandag 7 november 2016 te organiseren.
 te gebruiken voor een zondag dienst waarin de hele gemeente wordt betrokken.
 samen met andere Baptisten gemeenten te gebruiken voor een 24 uurs gebedsrooster.
 te gebruiken om een open huis gebedscircuit te organiseren: gebedshoeken inrichten in
de kerk met behulp van de gebedsgids en de kerk openstellen voor een bepaald aantal
uren.
 naar eigen inzicht te gebruiken passend bij jouw gemeente.
September 2016 (2 maanden van tevoren).
Bid voor de leiding van die dag. Bid dat ze beschermd mogen worden voor alles wat hen zou
kunnen afleiden en gebeurtenissen die de voorbereidingen zouden kunnen vertragen.
Oktober 2016 (2 weken van tevoren).
Bid dat iedereen die deze dag zal bijwonen, zal ervaren hoe God hen wil gebruiken om in hun
eigen gemeenschap Zijn licht te laten schijnen.
Eén week van tevoren.
Uw omgeving merkt de voorbereidingen van de Gebedsdag op:
Elk lid van de werkgroep neemt deze week 15 minuten de tijd om:
 te danken voor alle werkgroepen in de wereld, die ook bezig zijn met de
voorbereidingen in hun gemeenschap.
 na te denken over het thema van dit jaar.
 God te danken – Hij is de Enige ware bron van het licht dat door elke Baptisten vrouw
schijnt.

2. Plan
Uitnodigingen
 Maak uitnodigingen. Zie voorbeeld op www.bwawd.org
 Wanneer jouw groep een Facebook pagina of een WhatsApp groep heeft, gebruik deze
dan om de vrouwen uit te nodigen en herhaal deze uitnodiging van tijd tot tijd.
 Zet een aankondiging in het gemeente/ mededelingenblad en laat het een paar keer
afkondigen in de kerk.
 Presenteer een korte sketch of video gebaseerd op het thema om de vrouwen uit te
nodigen. Presenteer dit tijdens de mededelingen in de zondag dienst of op andere
gelegenheden.
 Hang posters op van Arise and Shine zie www.bwawd.org of maak je eigen poster, roep
op tot voorbede en laat iedereen in jouw gemeenschap weten dat er een
Wereldgebedsdag plaatsvindt.
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Decoraties
De inrichting van de zaal
 Bereid 7 plekken van gebed in de zaal voor. Je zou ze met de 7 verschillende kleuren van
de continenten kunnen versieren. Dit zijn: Afrika – paars, Azië – licht blauw, Caraïben –
groen, Europa – donkerblauw, Latijns – Amerika geel, Noord-Amerika – oranje. Leg
hierop de voorbeden voor dit continent. Ook zou je hier een lijst kunnen neerleggen
waarop de projecten vermeld staan die door de Wereldgebedsdag worden ondersteund.
 Je zou een tafel in het midden van de ruimte kunnen zetten waar een kaars op staat die
tijdens de gebedstijd brandt.
 Maak een bord waarop de betekenis van deze brandende kaars staat: “Deze brandende
kaars of lamp is het symbool van Gods glorie schijnend door een ieder van ons. Het is
ook een herinnering aan Gods glorie die op dit moment op ons schijnt, omdat anderen
in deze wereld vandaag voor ons bidden.” Plaats dit naast de kaars (of lamp).
 Speel eventueel instrumentale religieuze muziek op de achtergrond.
Middelpunt
Maak een kruis dat rechtop kan staan. Het hoeft niet groot te zijn als het maar op een tafel
past. Je zou kunnen denken aan takken uit de tuin of het bos die je aan elkaar bindt met
touw. Plaats wat zand in een pot op de tafel zodat het kruis hier stevig in kan staan. Decoreer
eventueel met wat mos e.d.
Leg er papier en pennen bij om wat op te schrijven evenals plakband. De vrouwen kunnen
hier woorden opschrijven die dan aan het kruis worden gehangen. ( zie 3)
3. Presentatie
Leg op elke tafel de gebedsgids, instructies en een lijst met de projecten van dit jaar.
Schrijf de volgende instructies op:
 Wanneer u bidt voor de projecten uit de gebedsgids en iets komt naar boven wat u
graag wilt opschrijven, gebruik dan het papier, pen en plakband wat op deze tafel ligt.
Hang uw briefje aan het kruis.
 “Gods glorie schijnt door de wereld, door u, omdat Hij stierf aan het kruis voor het
kwade, de zorgen, pijn, ziekte en dood die u weerhouden om OP TE STAAN en te
SCHIJNEN. Hij droeg alle slechtheid van de wereld aan het kruis zodat Zijn licht mag
schijnen en Zijn genezing zal mogen worden ervaren.”
4. Collecte
Deze zal bestemd zijn voor alle wereldwijde projecten van de BWA. Inderdaad, de BWA is
afhankelijk van de opbrengst van deze ENE dag als hoofdinkomen. Maak van tevoren
iedereen enthousiast om meer te geven dan vorig jaar. Vertel over de verbondenheid met
alle Baptisten vrouwen van de hele wereld en het belang van deze collecte. We geven het
tenslotte niet voor onszelf maar om de wereld voor Christus te winnen.
Verdeling van de Gebedsdag Collecte
De helft van de ontvangen giften blijft in het eigen werelddeel = continent om te worden
gebruikt voor hun missies en organisatie. Ook de Besturen van de Werelddelen zijn allemaal
voor het grootste gedeelte afhankelijk van de opbrengst van deze ENE collecte. De andere
helft gaat naar het internationale kantoor van de BWA Vrouwenafdeling om de organisatie
draaiende te houden en is bestemd voor verschillende projecten.
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“Zoals jij deelt in het lijden, zo deel jij ook in de troost.”
2 Korintiërs 1:3-7 waarin Paulus zegt tot de gemeente in Korinthe:
3.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
4. en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die
wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen
geven.
5. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de
troost die God ons door Christus geeft.
6. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered
wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te
volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan.
7. De hoop die wij voor u hebben is gegrond: we weten dat zoals u deelt
in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. (NBV)
In het eerste hoofdstuk van het tweede boek aan de Korinthiërs zien we dat de apostel
Paulus en Timotheüs zich richten tot de gemeente in Korinthe in het gebied van Acháje
(zuidelijke helft van het huidige Griekenland). Paulus leert hen hoe ze bemoediging kunnen
vinden in hun moeilijke omstandigheden. Iedereen zal in zijn leven momenten kennen van
pijn, tragedie in families, terugkerende tegenslag en persoonlijke ontberingen en in dit
gedeelte geeft Paulus instructies hoe je anderen kunt bemoedigen terwijl jij lijdt.
Na zijn gebruikelijke introductie barst Paulus los in de vreugdevolle lofprijzing “Geprezen zij
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,” wat we nog regelmatig horen in onze
lofzangen en gebeden. Paulus brengt God lof en dankzegging namens de toehoorders. Want
hij wist dat er in het leven van een Christen beproevingen zullen zijn, maar ook dat God in
deze moeilijke periode bemoediging, troost en kracht zal geven. Het is belangrijk dat wij als
kinderen van God altijd God loven en prijzen in goede en slechte dagen omdat alleen Hij ons
echt kan geven wat we nodig hebben. God bemoedigde Paulus toen hij het erg moeilijk had
en daarom kan Paulus nu anderen bemoedigen.
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Het originele Griekse woord voor ‘troost’ en ‘bemoediging’ betekent ‘dicht naast mij.’
Iemand troosten betekent dat je in staat bent iemand te bemoedigen die in moeilijke
omstandigheden verkeert. Wanneer je echt met zo iemand begaan bent, dan moedig je die
persoon aan om onze Hemelse Vader, die veel van hem/haar houdt, te vertrouwen om zo
èchte troost te ervaren. God leeft mee met hen die lijden. Betrokkenheid is een uiting van
Gods liefde die een zondig mens zoekt, zich om hem bekommert en hem verandert. God is
altijd bereid om hen die Hem zoeken te troosten en te bemoedigen in tijden van nood. Voor
God is geen pijn of situatie te groot om in te grijpen en Zijn liefdevolle troost te geven.
Tijdens zijn zendingsreizen ondervond Paulus zware ontberingen maar God bleef hem
steunen. Het is belangrijk om God trouw te blijven tijdens onze beproevingen, zodat we het
koninkrijk van God binnen kunnen gaan (Handelingen 14:22). In een moeilijke situatie kan het
zomaar gebeuren dat de emoties je te veel worden. Neem dan even afstand en kijk naar
God, hoe Hij in deze moeilijke omstandigheden bij jou is en kijk dan hoe jij je medemens
daarmee kunt troosten. God kan gemakkelijk onze beproevingen laten verdwijnen maar
vertrouw je Hem, dat Hij naast je staat tijdens deze omstandigheden? We moeten begrijpen
dat troost ook kan betekenen dat we kracht, bemoediging en hoop ontvangen om met deze
beproevingen om te kunnen gaan. Hoe meer we lijden, hoe meer God ons troost en des te
meer kunnen we groeien in geloof. Er zijn veel getuigenissen van mensen die ondanks hun
moeilijkheden Gods troost ervaren hebben. Als we dit gegeven zouden begrijpen dan zouden
we meer in staat zijn elkaar bij te staan zonder aan onszelf te denken. Gods Woord herinnert
ons eraan dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en
betrouwbaarheid tot hoop (Romeinen 5:3-5). God is dicht bij je in jouw lijden en moeilijke
omstandigheden en als je dat laat zien, kun je een ander die in nood is tot troost zijn. Wij,
ook al hebben we het zelf moeilijk, zijn met elkaar het lichaam van Christus en
verantwoordelijk voor het welzijn van anderen en daardoor verplicht om te zien naar elkaar
als een symbool van Gods liefde.
Soms gebruikt God pijn en moeilijkheden om ons dichter bij Hem te brengen zodat Zijn glorie
schijnt door genezing en herstel. Wanneer we ons één willen voelen met Christus dan
moeten we ons ook één voelen met het lijden van Christus, wat een essentieel onderdeel van
zijn aardse missie was (Marcus 8:34). Ook wij zullen lijden, net als Christus deed, maar wij
moeten tijdens dit lijden ook anderen troosten, want Christus heeft ons daartoe kracht
gegeven. Wanneer deze troost wordt ervaren gedurende het lijden, dan zal dit meer
uithoudingsvermogen opleveren in de beproevingen die iedereen in het leven tegenkomt.
Terwijl Paulus naar de toekomst kijkt, drukt hij de hoop uit dat de lezers van zijn brief in staat
zijn om met de beproevingen - die zullen komen als je als Christen leeft - om te kunnen gaan.
Volgens Paulus is hoop gebaseerd op het geloof dat God je kan ondersteunen en versterken.
Als je je volkomen krachteloos voelt door alle beproevingen, laat je dan troosten door God
zoals alleen Hij dat kan. Vergeet niet dat elke beproeving die je nu doorstaat, je later in staat
stelt anderen te helpen, die te maken hebben met soortgelijke beproevingen. Je zult ervaren
dat je relatie en geestelijke groei in Christus zal toenemen.
In zijn brief aan de Korintiërs bracht Paulus niet zozeer God lofprijzing om de troost en kracht
die hijzelf ontvangen had, maar spoorde hij iedereen aan om anderen bij te staan en te
bemoedigen omdat hun levens met elkaar zijn verweven – wanneer jij lijdt, dan lijd ik met jou
mee, terwijl ik je hoop en liefde geef. Dit gedeelte herinnert ons eraan dat beproevingen deel
uit maken van een leven als Christen, opdat wij later anderen ècht kunnen troosten.
God is de God van alle troost en Zijn kinderen zullen allen getroost worden. Er bestaat geen
lijden waarvan Hij niet weet, want God is alwetend (Ps. 139:1-4). Hij is er altijd bij als we het
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moeilijk hebben en door Zijn genade is het mogelijk dat we Zijn overvloedige troost mogen
ontvangen. God bemoedigt jou zodat je andere vrouwen kunt bemoedigen. Vergeet niet dat
je niet de enige bent die lijdt, maar dat je onderdeel uitmaakt van de gemeente van Jezus
Christus. Wees openhartig en vertel waar je mee worstelt aan je zuster, zodat zij van haar
kant, jou kan troosten en bemoedigen. En uiteraard geldt het andersom ook dat, wanneer zij
lijdt, jij háár troost en bemoediging geeft.
Het is dus tijd om ‘op te staan en je licht te laten schijnen in jouw omgeving’ door het
bemoedigen en troosten van je broeders en zusters die beproefd worden. Laat de liefde en
troost van Jezus door je heen schijnen, zodat je Zijn getuige bent in jouw omgeving.
LaKeeyna Cooper – Raleigh, NC USA

Getuigenis 1
PHOEBE Connections ( FéBE Verbindingen)
Een gemeenschap wordt gedefinieerd als een groep mensen die enigszins iets
gemeenschappelijks hebben; een eenheid van individuen. Wij hebben een gemeenschap van
weduwen die ‘PHOEBE ( Fébe) Connections’ heet, die haar licht in haar omgeving laat
schijnen.

Door Gods leiding, groeide PHOEBE Connections uit tot een missie, die weduwen uit de
duisternis van hun verlies wil halen om hen te laten begrijpen dat zij weer een lichtje kunnen
zijn voor anderen, die in dezelfde situatie zitten. Wanneer een vrouw haar echtgenoot
verliest, dan kan ze een enorme duisternis ervaren waar geen straaltje licht door heen komt.
Als zij de weg probeert te vinden in deze donkere tijd, dan moet ze eerst zichzelf zien te
vinden. Wie is ze? Haar gemeenschappelijke leven is verdwenen! De vrienden-cirkel
verandert; haar financiën moeten op orde worden gebracht. Haar dagen en nachten zijn éénzaam.
PHOEBE Connections begon in 2012 nadat de plaatselijke dominee de gemeente de vraag
van een weduwe had voorgelegd om een antwoord te krijgen op haar vraag: “Wanneer stopt
de pijn?” Ronda en ik bespraken het met onze dominees en vervolgens waren vier weduwen
erbij betrokken. Onze groep groeide uit naar twaalf leden en schreven vervolgens de
statuten en doelstellingen. We hadden nog geen naam voor onze groep, maar vertrouwden
God dat Hij op Zijn tijd ons zou voorzien van een naam. Nadat de statuten waren opgesteld,
viel het ons op dat de eerste letter van elke instructie het anagram PHOEBE maakte. God had
ons een naam gegeven naar de vrouw uit Romeinen 16!
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Point = wijs weduwen op Jezus Christus als hun Genezer, Trooster, Helper en Redder.
Help weduwen door hun rouwproces heen.
Outreach = benader weduwen die niet naar de kerk gaan.
Extend = breid je groep uit zodat weduwen elkaar bereiken en hun ervaringen kunnen
delen.
Become = word meer betrokken in het dienen van anderen.
Encourage = bemoedig en assisteer weduwen in het ontdekken van hun geestelijke
gaven en hun plaats in het lichaam van Christus, de gemeente.

De vrouwen van PHOEBE Connections benaderen nieuwe weduwen in de gemeenschap. Er
worden brieven verstuurd; er wordt persoonlijk contact gemaakt en er worden uitnodigingen
uitgedeeld voor bijeenkomsten. Zij, die de weg als weduwe al gaan, dienen als lichtbaken
voor nieuwe weduwen die hun nieuwe identiteit nog moeten vinden. Weduwen hebben
weken/maanden/ en nog langer hulp nodig om hun doel, geborgenheid en welzijn weer te
vinden. Vrouwen hebben het ‘gevoel van waarde - zijn’ nodig in hun eenzaamheid.
PHOEBE doet mee aan verschillende activiteiten in de omgeving. Zij laten het licht van Jezus
door hen heen schijnen door mee te doen aan een goede doelen markt, medewerking in
gaarkeukens, rehabilitatie centra en opvanghuizen. Er worden schoolspullen verzameld voor
dakloze kinderen en lekkernijen gebakken en bezorgd bij ambtenaren, politiemensen en
EHBO -ers in hun wijk of dorp.
PHOEBE laat Gods licht schijnen. Verdriet wordt vervangen door een glimlach. In deze
bediening krijgen vrouwen meer vertrouwen in zichzelf. Jean zegt dat PHOEBE het beste is
wat haar is overkomen. Lisa kwam met een door verdriet getekend gezicht maar lacht nu,
doet aan vrijwilligers werk en heeft een verantwoordelijke taak in de organisatie.
We worden gezegend wanneer we naar anderen omzien. Een man ontving zijn eerste paar
handschoenen nadat PHOEBE 100 paar handschoenen en wanten doneerde aan een
organisatie voor daklozen. Het is ongelofelijk wat een stukje zeep en een tandenborstel doet
voor iemands zelfvertrouwen.
Zoals Fébe (Phoebe) in Romeinen 16 :1,2 Gods dienares was in haar gemeente en omgeving,
zo streeft PHOEBE Connections ernaar om hetzelfde te doen. Zij “staan op” en “schijnen” in
hun omgeving. Het maakt niet uit in welke levensfase ze verkeert, het Licht van Jezus kan
door haar in de duisternis schijnen.
Website: www.phoebeconnections.com
Elaine Pearson – Lebanon, TN USA
Vraag voor Nederland: Wie heeft er tips voor groepen alleen gaanden zowel vrouwen als
mannen? Mail: wiesdijkstra@gmail.com
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Getuigenis 2
Sta op en laat je licht schijnen in het ‘Friendship House’.
Het was maart 2005 toen ik voor het eerst in het gebouw, vroeger bekend als de Oude
Baptisten Kerk, maar nu het Friendship House genaamd, binnen trad. Ik was aangesteld om
hier naschoolse activiteiten te organiseren en te leiden. Tjonge, wat een taak! 45 Kinderen
tussen de 4 en 14 jaar verbleven hier gillend en schreeuwend van half 4 tot 5 uur. Dit was
geen programma maar het bijeenhouden van een bende. Mijn collega Merran, die een
geweldige liefde voor kinderen heeft, was net zo beduusd en we begrepen dat hier serieus
gebed nodig was, gevolgd door een serieus plan.
Het Vriendschaps Huis staat midden in een gemeenschap waar drugs- en alcoholmisbruik een
grote rol speelt. Armoede en ondervoeding komen hier veel voor en de mentale gesteldheid
is daar het bewijs van. Met deze wetenschap in het achterhoofd bespraken we de statuten
en brachten ze in gebed bij onze Heer. We lezen in onze statuten: ‘Het Friendship House is
hier om relaties op te bouwen, door de lichamelijke en geestelijke nood van mensen te
lenigen en Gods liefde uit te delen in een liefdevolle omgeving – hun de onvoorwaardelijke
liefde van Jezus Christus te laten zien door onze activiteiten en het accepteren van alle
mensen ongeacht hun kleur, achtergrond etc.
‘Maar hoe ziet deze liefde eruit, Heer?’ vroeg ik. Ik doorzocht de Bijbel en kwam bij Mattheüs
25:35-36; “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij.
Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.”
Dus de missie was duidelijk, de visie in zicht en de vrijwilligers bereid te werken.
Nu, tien jaar later, hebben wij verschillende succesvolle programma’s. We ontvangen elke
week de kinderen om ze koken en andere vaardigheden te leren. Dit doen we ook voor de
vele ouderen die alleen, hongerig en op zoek zijn naar anderen die in hetzelfde schuitje
zitten. Ze zoeken bemoediging en de hoop die alleen God kan geven. Onze kleding voorraad
moet continue worden aangevuld, evenals onze voedselbank. Ons kleine café – ‘Herberg de
Dauwdruppel’ – heeft al velen van de straat gehaald om een warme maaltijd te geven, een
goed gesprek te voeren en vriendschappen te sluiten. Zieken -soms terminaal - en voormalige
bajesklanten komen ons ook bezoeken. Onder hen zijn er mensen die een schort voordoen
en ons team versterken.
Het eten of het programma kost niets. Ik kon nergens in de Bijbel vinden dat Jezus geld vroeg
voor zijn diensten. Als ambassadeurs hebben we besloten dit ook niet te doen, maar te
vertrouwen op Gods grote genade voor al onze noden. We zijn zo blij dat we deze stap
hebben gezet, want wij zien elke dag opnieuw hoe God aan het werk is.
Dat Gods licht in dit gebouw mag blijven schijnen op hen die bij ons binnen komen en hen
mag aanraken met Zijn eeuwige leven, hoop en vrede. Het Vriendschapshuis laat Gods liefde
in de praktijk zien.
Website: www.friendshiphousebrant.com
Carol Owne – Brantford, Ontario, Canada
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2016 Gebedsdag Projecten
1. Naam van project: Girls Only Equine Therapy Empowerment Program
Aangevraagd door organisatie: Farmtown Canada aka Funny Farm Ministries
Verantwoordelijke: Kelly Franklin, Directeur
Beschrijving project: De cursus draait in blokken van een week tijdens de zomer- en
herfst maanden. Je zou de cursus kunnen omschrijven als een Christelijke therapie
waarin paarden worden gebruikt voor de ontwikkeling van vaardigheden in het leven.
Dit programma is bedoeld als een liefdevolle verzorgende christelijke omgeving waar
Bijbelse principes worden geleerd over respect, positieve besluitvorming, groepsdruk,
zelfverzekerdheid, persoonlijke groei en ook het versterken van de elementaire
sociale vaardigheden zoals samenwerken, team-building en conflict oplossingen.
Daarnaast wordt er een therapie met paarden aangeboden. Hiermee zijn we koploper in
Canada. Er bestaan wel Christelijke paarden centra en paarden therapie centra, maar wij
hebben een gespecificeerd Christelijke leerplan dat alle Christelijk gebaseerde therapieën
ondersteunt.
2. Naam van project: Oasis Women’s Counseling Program
Aangevraagd door organisatie: Oasis Dufferin Community Center
Verantwoordelijke: Erika Abele, Directeur van het Vrouwenprogramma
Beschrijving project: De belangrijkste activiteit die Oasis aanbiedt is een wekelijkse
voedselbank. Zij bedienen een grote groep van voornamelijk Latijns-Amerikaanse
mensen. De programma’s voor de gemeenschap bevatten o.a. training in het zoeken van
banen, Engelse lessen, financiële trainingen en een ouderen programma. In het verleden
heeft Oasis cursussen geïntroduceerd voor sportactiviteiten voor jongeren, een
vennootschap met lokale scholen en een nieuwe kerk opgericht. Deze aanpak richt zich
op de geestelijke, emotionele en de fysieke behoeften van de cliënten om meer
stabiliteit te brengen voor hen die in onze gemeenschap leven.

3. Naam van project: Food Truck for Training Purposes
Aangevraagd door organisatie: Mary Magdalene Ministry Gateway Baptist Church
Victoria, BC, Canada
Verantwoordelijke: Donna Forster
Beschrijving project: Een ‘food truck’ (mobiele keuken) die gebruikt zal worden als
opleidingsproject om een goede werkhoudingstraining te geven aan hen die aan de rand
van onze samenleving leven en werk zoeken. Dat zullen voornamelijk vrouwen zijn, die in
de seks industrie leven en zich hiervan los willen maken. Zij hopen werk te vinden in
bijvoorbeeld de dienstverlening en leren hoe ze een bedrijf kunnen runnen, hoe je een
budget moet samenstellen en hoe je een bedrijf kunt leiden binnen dit budget. Alle winst
die in deze keuken wordt gemaakt, zal gebruikt worden voor een opleidingsfonds voor
diegenen die graag naar school willen gaan en hun dromen willen verwezenlijken.
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4. Naam van project: Women Building Resources to Exit Poverty
Aangevraagd door organisatie: Christian Women’s Job Corps (CWJC) of Middle
Tennessee, USA
Verantwoordelijke: Rebekah K. Sumrall & Tracey Gholson, Executive Director & Ministry
Director
Beschrijving project: De CWJC van Midden Tennessee helpt mensen persoonlijk om
barrières te overwinnen veroorzaakt door armoede. Zij bieden onderwijs en
mentorschap, Bijbelstudies en andere middelen aan. Zij helpen vrouwen om alsnog hun
schooldiploma te halen. Ook bieden zij computertrainingen en andere werk
vaardigheden, Engelse les en lees klassen aan. Elke student die de cursus volgt en elk kind
dat naar de kinderopvang gaat volgt ook de Bijbelstudielessen.

5. Naam van project: Continental Union (CU) Special Project Fund
Verantwoordelijke: BWA Women’s Department Executive Board
Beschrijving project: Dit fonds kan worden gebruikt om een Continentale Unie te helpen
bij een speciaal project of evenement.

Stuur de opbrengst van de collecte naar
EN VERMELD BESLIST
het doel van de gift (EBWU Gebedsdag 2016) èn
van welke afdeling (plaats) het geld afkomstig is.
Naar:
NIEUW REKENINGNUMMER IBAN NL14TRIO0391015613

t.n.v. Unie van Baptistengemeenten
Postjesweg 175 | 1062 JN Amsterdam

Vermeld dus erbij:
Bestemd voor: EBWU WereldGebedsdag 2016
Naam van de plaats van de Vrouwenafdeling: ………………

Idee:
vraag een presentatie ochtend /middag/ avond verzorgd door Wies Dijkstra,
Vice Presidente van de Europese Baptisten Vrouwen Unie, Parcours 34, 9285 SC, Buitenpost.
Bel: 0511-542014 of email wiesdijkstra@gmail.com of kijk op www.ebwu.org
Vragen?
Hans Riphagen, Zending en Diaconaat Unie van Baptistengemeenten,
Bel: 06 33186651 of email: hans.riphagen@baptisten.nl
of
Hannie Mansens, contactpersoon Vrouwenwerk Nederland
Bel: 0591-352877 of email: h.mansens@planet.nl
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Internationale stafleden 2015 – 2020
Wereld Presidente: Ksenija Magda
Email: ksenija.magda@gmail.com

Secretaresse/Penningmeester: Kathy E. James
Email: treasurerwd@bwawd.org

Hoofdkantoor: womenbwa@bwawd.org of adminwd@bwawd.org
Vice Voorzitters:
Afrika: Joina Dhlula
Email: joinadhlula@gmail.com

Latijn Amerika: Sara de Barrios
Email: saradebarrios@hotmail.com

Azië: Precy T. Caronongan
Email: caronongan.precy@gmail.com

Noord Amerika: Moreen Sharp
Email: president@nabwu.org

Caraïben: Yvonne Pitter
Email: jypitter@hotmail.com

Zuid West Pacific: Amelia Gavidi
Email: agavidi@gmail.com

Europa: Aniko Ujvari

BWA Vrouwen afdeling Hoofdkantoor:
Dione Vasconcelos, Uitvoerend Assistent op

Email: ebwu.president@gmail.com

het Hoofdkantoor
Email: adminwd@bwawd.org
Of
womenbwa@bwawd.org
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Sta op Schijn
…door gebed

2016
Gebeds Gids
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Baptisten Vrouwen Unie van Afrika
(BWUA)

1. Bid voor de stafleden van BWUA die
de BWUA Continentale conferentie
voorbereiden welke op 24 en 25
augustus 2017 gehouden wordt.
2. Bid voor de Baptisten vrouwen in
Afrika dat zij in staat zijn projecten te
ontwikkelen die honger en armoede
uitroeien.
3. Bid dat de Baptisten vrouwen gul
zullen geven aan de voorgenomen
activiteiten.
4. Bid dat ziektes als Ebola, kanker en
HIV/Aids mogen verdwijnen.
5. Bid voor vrede in Noord Nigeria en
Noord Kameroen waar Boko Haram
heel veel onrust veroorzaakt.
6. Bid voor godvrezende leiders op elk
niveau van de Baptisten kerken in
Afrika.
7. Bid voor gelijke verdeling van
goederen zonder onderscheid in
regio, stammen of racisme.

Algemene Gebedsverzoeken

1. Bid voor Paul Msiza, De
President van onze wereld
organisatie de Baptist World
Alliance.
2. Bid voor Neville Callam, de
Algemeen Secretaris van onze
wereldorganisatie de Baptist
World Alliance.
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Noord Amerikaanse Baptisten
Baptisten Vrouwen Unie (NABWU)

1. Bid voor de leiders van de 17
NABWU vrouwen organisaties dat zij
de nodige visie, wijsheid en inzicht
mogen hebben.
2. Bid dat de organisaties, die de
opbrengst van de wereld gebedsdag
collecte ontvangen, bemoedigd,
gesterkt en geweldig gebruikt zullen
worden voor Gods glorie.
3. Bid dat de Noord - Amerikaanse
vrouwen, die de Wereld Conferentie
in Zuid-Afrika in 2015 bijwoonden,
hun ervaringen gebruiken om hun
horizon te verbreden als onderdeel
van Gods wereldwijde verlossing.
4. Bid dat de Baptisten vrouwen
betrokken zullen raken bij de
NABWU anti-mensenhandel
organisatie, die er naar streeft om
slachtoffers te helpen door hen te
informeren en te beschermen tegen
verdere exploitatie.
5. Bid voor het programma en de
voorbereidingen voor de NABWU
lustrum-bijeenkomst die in oktober
2017 gehouden wordt.
6. Bid dat de bekendheid en de
opkomst voor de Wereld Gebedsdag
in heel Noord-Amerika toeneemt en
dat de giften als een waar offer
zullen worden gegeven.
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Baptisten Vrouwen Unie van Latijns
Amerika (UFBAL).
1. Bid voor grotere betrokkenheid bij de
Baptisten gemeenschap in LatijnsAmerika.
2. Bid voor de Baptisten vrouwen dat zij in
hun eigen land moedeloze gemeenten
kunnen bemoedigen, evenals inheemse
volkeren en vrouwen en kinderen die in
gewelddadige situaties verkeren,
omdat men gewend is dat een man zijn
vrouw en kinderen slaat.
3. Bid voor de vrouwen die een
leidinggevende functie hebben op
politiek, sociaal of economisch gebied.
Dat God hen laat opstaan en laat
getuigen van de waarheid,
gerechtigheid en vrede die door Jezus
Christus komt.
4. Bid dat God de media in LatijnsAmerika zal gebruiken: radio, televisie,
dagbladen, tijdschriften, boeken etc. en
dat zij het licht van Christus kunnen
laten schijnen in elke hoek van onze
Spaanse gemeenschappen en die van
de Latijns-Amerikanen.
5. Bid voor Latijns- Amerikaanse Baptisten
vrouwen die onderdeel uitmaken van
de nationale, regionale of lokale
Baptisten Unie, als ze specifieke
bijeenkomsten organiseren voor o.a.
hun voorgangers, hun vrouwen,
missionarissen en leidinggevenden. Dat
God hen zal vullen met zijn genade,
kracht en wijsheid, zodat het licht van
het Evangelie zal schijnen in elke
gemeente waar zij zich bevinden.
6. Bid dat er een nieuwe generatie
Baptisten vrouwen zal op staan die zal
helpen bij specifieke ontwikkelingen in
verschillende gemeenschappen over de
hele wereld.
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Azië Baptisten Vrouwen Unie (ABWU)

1. Bid dat de vrouwen in Azië
gevoeliger en meer ontvankelijk
zullen zijn voor de noden in hun
gemeenschap en initiatieven zullen
ontplooien om er iets aan te doen.
2. Bid dat er creatieve manieren
worden gevonden om kinderen,
vrouwen en ouderen die in nood zijn
te helpen in hun omgeving.
3. Bid dat de vrouwen meer betrokken
zullen raken om de gezondheid in
hun gemeenschap te promoten.
Door meer samen te werken met de
lokale gezondheidsinstellingen, die
aids, geslachtsziekten en andere
infectieziekten bestrijden.
En dat de vrouwen het belang
beseffen van het
vaccinatieprogramma voor kinderen.
4. Bid dat Baptisten vrouwen een
zegen in hun eigen omgeving mogen
zijn voor nieuwe buurtbewoners.
5. Bid dat de vrouwen in Azië
vredestichters zullen zijn en vrede
promoten in hun gemeenschap.
6. Bid dat de vrouwen ontdekken dat
zij een invloedrijke rol spelen in hun
gemeenschap en dat zij actief
betrokken mogen zijn.
7. Bid dat de vrouwen meer betrokken
raken hoe om te gaan met het milieu
in hun omgeving. Dat zij zich meer
bewust zijn van afval sortering en
recycling en bomen planten en
groenten verbouwen als er ruimte
voor is.
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Europese Baptisten Vrouwen Unie
(EBWU)
1. Europa heeft een rijke historie wat
betreft het Christendom. Bid dat de
Christenen leven als Christenen en dat
zij het licht en zout zijn in heel Europa.
2. Bid voor de Christelijke vrouwen, dat
zij zich vol liefde en medeleven
opstellen te midden van de
maatschappij, de kerk en de familie
waar zij toe behoren, opdat mensen
in hun omgeving zich geaccepteerd
weten en zich welkom voelen.
3. Bid voor de mensen in de Europese
landen die proberen een manier te
vinden om met cultuurverschillen en
andere levensstijlen om te gaan nu er
zo veel vluchtelingen in allerlei landen
komen. Dat zij in staat zijn bruggen te
slaan tussen de culturen in de naam
en liefde van Jezus Christus.
4. Bid voor de kinderen en jonge
mensen dat ze niet alleen maar aan
zichzelf denken, maar dat ze de
zegeningen zullen zien van het delen
en geven en dat ze meer aandacht
voor de ander zullen hebben.
5. Bid voor de jonge en oudere vrouwen
om meer open voor elkaar te staan;
om meer van elkaar te willen
aannemen/leren door hun ervaringen
te delen, zodat ze elkaar meer
accepteren.
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Caribische Baptisten Vrouwen Unie
(CBWU)
1. Bid voor de mensen in de
Dominicaanse republiek die getroffen
zijn door de orkaan Erika, dat God hen
zal helpen om hun leven weer op te
pakken.
2. Bid voor de uitdagingen waar families
tegenwoordig voor staan: b.v.
immoraliteit, werkeloosheid,
groepsdruk onder kinderen en
jongvolwassenen, hoge kosten voor
levensonderhoud en het gebrek aan
Christelijke normen en waarden.
3. Bid voor onze jonge mensen die
worden geconfronteerd met grote
economische uitdagingen bij het
financieren van hun onderwijs aan de
universiteit en andere instituten.
4. Bid voor grotere samenwerking en
eenheid onder vrouwen van de
Caribische eilanden om elkaar te
helpen in het verspreiden van het
evangelie.

Baptisten Wereld Alliantie Vrouwen
Afdeling, Algemeen Bestuur
Bid voor de BWA wd Wereld Presidente
Ksenija Magda, afkomstig uit Europa !
(Kroatië)

5. Bid dat de Christelijke vrouwen zullen
opstaan en schijnen voor de Heer en
doen wat de Heer hen opdraagt. Dat
hun enige motief Christus is en dat
alleen Hij centraal mag staan.

Bid voor Kathy James, BWA WD
Secretaresse/Penningmeester, USA

6. Bid dat vrouwen hun inzet zullen
vergroten wanneer zij de ongelovigen
onder hen benaderen en hun grenzen
nog meer zullen verleggen.

Bid voor de volgende Vice-Presidentes:

Bid voor Dione Vasconcelos, BWA WD
Uitvoerend Assistent op het Hoofdkantoor.

Afrika: Joina Dhlula
Azië: Precy Caronongan
Caribisch gebied: Yvonne Pitter
Europa: Aniko Ujvari
Latijns-Amerika: Sara de Barrios
Noord Amerika: Moreen Sharp
Zuid West Pacific: Amelia Gavidi
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Baptisten Vrouwen Unie Zuidwest
Pacific (BWUSWP) (Oceanië)
1. Bid voor Gods leiding voor het
Bestuur van het grote Australië dat
elke staat en regio probeert toe te
rusten en te ondersteunen.
2. Bid voor zowel de nationale als de
lokale leiders in Papua Nieuw Guinea
(PNG) dat zij nieuwe inzichten
opdoen hoe ze meer constructieve
programma’s kunnen aanbieden om
het Vrouwenwerk naar een ander
niveau te tillen. Bid voor alle
Baptisten vrouwen die in PNG
werken, dat zij opstaan en gaan
schijnen voor Jezus in hun omgeving.

6. Bid voor de BWUSWP leiding dat zij
met nog meer moed en volharding
zullen bidden en zich met elkaar
verbonden zullen voelen om nog
meer te kunnen betekenen als
leiders van de Vrouwen Beweging in
Oceanië.

3. Bid dat de geest van zelfdoding
onder de kinderen in Fiji mag
verdwijnen, dat er maatregelen
genomen worden om dit grote
probleem te beteugelen. Bid dat er
Christelijke hulpverleners mogen
komen op scholen en dat ouders
waakzamer zullen zijn en zich
bewust worden wat er in hun
kinderen omgaat.
4. Bid dat er in de Nieuw-Zeelandse
politiek effectieve besluiten worden
genomen om het geweld, vaak
veroorzaakt door drugs en alcohol,
terug te dringen. Bid dat er een
vernieuwde interesse en
ondersteuning komt voor de
Baptisten Vrouwen activiteiten.
5. Bid voor de Baptisten vrouwen in
West Papua dat zij een eenheid
zullen blijven vormen en standvastig
en moedig blijven onder de politieke
en religieuze dreigingen in hun land.
Bid voor godvrezende leiders in de
kerken van West Papua.

Het Baptisten Vrouwen
Gebedsdag Programma is
gepubliceerd door:
BWA Women’s Department
405 N. Washington Street
Falls Church, VA 22046 USA
Tel: +1 (703) 790-8980 Ext. 149
Fax: +1 (703) 903-9544
E-mail: womenbwa@bwanet.org
En

Email: adminwd@bwawd.org
Web: www.bwawd.org
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