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EXTRA Nieuwsbrief
ZONDAG VOOR DE VERVOLGDE KERK

Als één lid lijdt, lijden alle
leden mee, als één lid eer
ontvangt, delen alle leden
in de vreugde.
1 Korinthiërs 12:26

Zondag 12 juni 2022 is de Zondag voor
de Vervolgde Kerk. Traditiegetrouw is de
eerste zondag na Pinksteren de Zondag
voor de Vervolgde Kerk, want na de
uitstorting van de Heilige Geest begon
ook de vervolging.
Tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk leven
we mee met onze broers en zussen, overal ter
wereld, die lijden vanwege hun geloof.
Wellicht besteed (jo)uw eigen kerk er ook
aandacht aan?!
Twee teamleden van ‘Prijs met Johannes de Heer’
zijn ambassadeur van ‘Open Doors’.
Zij zorgen ervoor dat wij tijdens onze
zangdiensten e.a. regelmatig stilstaan bij onze
vervolgde broers en zussen in Christus.
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OPEN DOORS
‘Open Doors’ steunt christenen die om hun
geloof worden vervolgd of verdrukt. ‘Open
Doors’ brengt Bijbels en christelijke lectuur naar
landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft
‘Open Doors’ training en verleent de organisatie
praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
HOE KUNT U OPEN DOORS STEUNEN:
Gebed:
Gebed is hèt fundament en een belangrijk
onderdeel van het werk van ‘Open Doors’.
De gebedskalender van ‘Open Doors’ helpt
hierbij. Op de gebedskalender vind je, voor elke
dag van de maand, een gebedspunt. Bid mee en
help zo vervolgde broers en zussen in de landen
waar christenvervolging aan de orde van de dag is.
KLIK HIER om naar de gebedskalender te gaan.
Al zou de vijgenboom niet
bloeien, geen opbrengst aan
de wijnstok zijn, toch zal mijn
beker overvloeien; want Jezus
schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen
vruchten, ontbreekt het koren

Financieel:
Naast het geven via iDEAL, PayPal of het afgeven
van een eenmalige machtiging voor dit project,
kunt u ook handmatig een gift overmaken.
•

in het veld; met Hem heb ik
geen kwaad te duchten,
Die zelfs mijn hoofdhaar heeft
geteld!
naar Habakuk 3:17-18

•

Vanuit Nederland maakt u uw handmatige
gift over op: IBAN NL08 INGB 0000
007733 t.n.v. Stichting Open Doors in
Ermelo.
Vanuit België maakt u uw handmatige gift
over op: IBAN-nummer:
BE82.0000.2241.3868, BIC-code:
BPOTBEB1.
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