
Beste mensen, 
Tot onze spijt moeten we u meedelen dat het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende 
dorpen op 22 maart bij de Baptistengemeente en op 5 april bij De Ontmoeting beide keren niet 
doorgaat. De gebedsavond op zondag 9 februari bij De Fontein moesten we annuleren i.v.m. een 
storm met code oranje. Nu moeten we de avonden afzeggen i.v.m. de crisis rond het Coronavirus. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de bijeenkomst op 17 mei door kan gaan. We houden u op de 
hoogte, mocht dat anders worden. 
 
Voor zondag 22 maart vragen wij of u thuis zou willen bidden voor de onderwerpen waarvoor we 
anders samen zouden zijn gaan bidden: 
1.De crisis rond het Coronavirus  
Zie ook onder bij Dag van Nationaal Gebed 
2.Vluchtelingen in Apeldoorn  
De Iraniërs en andere asielzoekers zijn uit de tijdelijke opvang in Apeldoorn vertrokken naar een 
asielzoekerscentrum elders. Bid dat we ingangen en contacten mogen krijgen met de nieuwe 
vluchtelingen die er nu zijn en die weer uit andere landen komen. 
3.Armoede in Apeldoorn  
Bid om: 
> zegen voor het werk van Schuldhulpmaatje, Christelijk Noodfonds Apeldoorn en de Voedselbank  
> wijsheid voor diaconieën van kerken in Apeldoorn hoe ingezameld geld te besteden 
> bereidheid onder kerkmensen om financieel bij te dragen  
> voldoende vrijwilligers voor Schuldhulpmaatje 
> moed voor mensen in armoede of schulden om hulp te gaan zoeken 
> voldoende aanvoer van brood e.d. voor de Voedselbank in deze crisistijd 
> voldoende aandacht vanuit samenleving en politiek voor de “nieuwe armen” door de crisis, zoals 
zzp-ers die zonder werk komen te zitten en waarvan velen onverzekerd zijn. 
 
Verder roepen wij u op deel te nemen aan de: 
Dag van Nationaal Gebed op 18 maart 2020 
Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. De situatie wordt 
met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Als christenen zijn we 
niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt. Maar we hoeven 
ons daar niet door te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. 
Graag ondersteunen we dan ook het initiatief tot een “Dag van Nationaal Gebed” voor ons land in 
deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te 
zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden. 
Meer informatie o.a. over het programma: https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed 
 
Tenslotte attendeer ik nog op het gewijzigde e-mailadres: gebedapeldoorn055@gmail.com 
Mede namens Erik van Duyl, Jolanda Kraaijkamp en Maaike & Niek van Gemeren,  
Luc Cozijnsen 
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