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Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van 

vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk.  
(Ps 68:4) 

Het gebed is het wapen dat God geeft om te strijden, om te redden en te behouden! God 

Zelf wil strijden door middel van het gebed. Dank u dat u betrokken meebidt en zo een 

arbeider bent in Gods Koninkrijk voor de uitzending van Daniëlle.  

Dankpunten: 

• Wij danken U voor de goede uitkomst van het organiseren van activiteiten zoals de 
MissionRun om het zendingswerk kenbaar te maken! 

• Wij danken U dat Daniëlle na een periode van ziekte en zwangerschapsverlof weer 
aan het werk is.  

• Dank U dat Victor en Danielle een fijne nanny hebben gevonden voor Jackson voor de 
dagen dat Danielle werkt.  

• Hoewel Danielle niet meer voor Choices werkt, is ze nog wel betrokken. Afgelopen 
week is er een groot fundraising evenement georganiseerd en er is een mooi bedrag 
opgehaald voor Choices. Dank God voor deze voorziening.  

• Wij danken met Daniëlle voor de TFC -leden die Daniëlle helpen bij de uitzending en 
alle regelzaken erom heen.  

 

Gebedspunten: 

• We bidden voor Daniëlle dat het combineren van werk en een baby goed in balans 
komt. We bidden dat zij de juiste prioriteiten kan stellen (Mat 6:33) 

• Jackson’s paspoort is nog steeds niet geregeld. Het aanvraagproces wordt opnieuw 
gestart. We bidden in de Naam van Jezus dat dit paspoort komt, want U woord zegt 
dat het niet ledig naar ons zal terugkeren.  

• Danielle wacht al 7 maanden op haar nieuwe visum voor Zuid-Afrika. Hoewel ze niet 
het land uitgezet mag worden, zou het toch fijn zijn als haar visum nu een zekerheid 
is. We bidden dat het visum snel binnenkomt.  

• Danielle heeft het giftbag project weer opgepakt. We bidden dat de 40 giftbags die 
zullen worden uitgedeeld, tot zegen mogen zijn voor de moeders in nood.  

• Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen Danielle, de TFC, de GZB en de 
hervormde gemeente Scherpenzeel. We bidden om Uw leiding in deze gesprekken in 
welke er wordt gekeken naar de toekomst. Geef met Uw Geest inzicht en maak Uw 
plannen bekent.  

• We bidden voor de MissionRun op 13 mei, met vele deelnemers en Uw 
goedertierenheid over dit project om voldoende geld in te zamelen. (Fil 4:19)/ 

Dit bidden wij in de Naam van Jezus, Amen.  


