Nieuwsbrief Stadsgebed mei 2020
Vanwege de dodenherdenking en het Coronavirus zal het stadsgebed digitaal zijn en later
beginnen
In de afgelopen maand (april 2020) stuurden wij jullie een nieuwsbrief met heel veel gebedspunten.
Nog steeds zijn wij beperkt in onze vrijheid vanwege de regels voor de vermindering van het Coronavirus. Veelal zijn wij in de beslotenheid van ons eigen huis of in onze buurt. Merken jullie ook dat er
op een andere manier contact is tussen de mensen? Sommigen zijn negatief, anderen positief. Er zijn
ook mensen die juist nu ervaren dat de vrijheid die wij hebben niet vanzelfsprekend is.
Ons verlangen is dat mensen elkaar weten te vinden, juist in deze tijd, in onze directe omgeving, onze
buurt, onze stad.
Op deze avond -4 mei-wordt herdacht dat mensen hun leven gegeven hebben om anderen in vrijheid
te zetten.
Wij mogen ons als Christen vrij voelen en ervaren dat wij vrij zijn van de zonde door het offer van
Jezus. Dit vrij zijn betekent dat wij niet zijn afgescheiden van God. God heeft in al Zijn wijsheid de
aarde, de mens en alles geschapen. Juist in deze tijd mogen wij getuigen van Zijn grootheid en de
goedheid van God. Tegenstrijdig lijkt het zeker. Wij kennen niet de plannen van God voor onszelf en
onze omgeving. Juist nu mogen wij vertrouwen op de grootheid en goedheid van God. David laat in
Psalm 145:3 en 10 weten: De Heer is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden;
Al uw werken zullen U loven Heere, Uw gunstelingen zullen U danken. Wij zien in het geestelijke en
niet in het natuurlijke. Daarbij, als wij met de kracht die God ons geeft in het geestelijke spreken zal
dit in het natuurlijke tot uiting komen. En daarom is ons gebed voor Almere zo belangrijk.
De gebedspunten van de nieuwsbrief April 2020 zijn ook voor deze maand relevant en wij vragen om
deze continue in gebed te brengen.
Daarnaast willen wij jullie ook vragen om te bidden voor Goddelijk inzicht en wijsheid voor
bestuurders op lokaal en landelijk niveau. Deze week werd bekend dat de gemeente Almere een
groot tekort op haar begroting heeft. Bid voor wijsheid om deze financiële crisis voor de
gemeentelijke bestedingen in Almere tot een maximaal haalbare oplossing te brengen. Willen jullie
met name mee bidden voor wijsheid op de vraagstukken voor de Floriade en de afvalinzameling? Wij
vragen jullie om mee te bidden voor alle economische consequenties die ontstaan door de
Coronamaatregelen.
Op ons hart ligt ook om te bidden voor de bewoners in verpleeghuizen en hun familieleden die al
zolang van contact met elkaar verstoken zijn. Dit gaat ten koste van hun mentale gezondheid.
De tegenstellingen in onze stad worden door de Corona crisis blootgelegd. De voedselbank heeft het
drukker dan ooit. Bid voor voorziening bij de gezinnen die van de voedselbank gebruik maken en
voor de voedselbank, dat zij voldoende ontvangen om te kunnen blijven delen.
Bid ook voor de scholieren van voortgezet onderwijs die nog steeds online met elkaar verbonden
zijn. En voor de basisscholen en de kinderopvang, die verder opstarten, voor wijsheid en dat de
passie voor onderwijs en lesgeven boven de angst zal staan.

ëBid om versterking voor elkaar zodat wij klaar zijn voor het bereiken van zoekende mensen.
Van de Christen Unie ontvingen we het volgende:
“ChristenUnie Almere wil de Almeerse samenleving dienen door meer te functioneren naar Gods wil
en zijn woord, de Bijbel.
Hieronder onze gebedspunten:
- We vragen gebed voor onze fractie, het bestuur en de wethouder;
- De financiële uitdagingen met o.a. grote tekorten in de zorg in Almere;
- Het behandelen van de perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota 2020 bestaat uit voorstellen voor
maatregelen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen ;
- De kinderen in de basisschool leeftijd die na de meivakantie weer naar school mogen;
- Wijsheid en inzicht voor de wethouders en de Burgemeester tijdens de corona crisis:
- Voor jongeren en studenten; voor de kansen op een huis en een leven zonder zware schulden.
Bedankt dat we elkaar versterken in gebed”.
De locatie van deze maand zal jullie eigen woning zijn. Vanwege de corona-maatregelen komen wij
nog niet fysiek samen en zal het stadsgebed via de Zoom-app worden gehouden.
Als je digitaal mee wilt bidden stuur dan een e-mail aan gebedalmere@gmail.com (e-mail adres van
Marry) om je aan te melden. Om mee te kunnen doen zal je eerst het programma Zoom moeten
installeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Dit zal ruim voor de stadsgebed meeting
gebeurd moeten zijn. Je krijgt op maandag 4 mei a.s. via e-mail een link toegestuurd. Vanwege de
tijdsbeperking van 40 minuten zullen wij de meeting openzetten tussen 20:20 en 20:25.uur. De
deelnemers kunnen met de link toegang krijgen tot de meeting. Wij hopen op veel digitale bidders.
En mocht dat niet lukken, geen nood. God ziet in het verborgene. Bid voor elkaar en voor onze stad.
Waar je ook gaat, God is altijd met je!
Wij wensen jullie Gods zegen toe
Marianne en Henk de Groot, Marry Treep

