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Gebedspunten

Caring for China’s most vulnerable children

Xing is jarig!

Yanyan is jarig!

Chongchong is jarig!

Fusui is jarig!

1
Zon

2
Maa

3
Din

4
Woe

5
Don

6
Vrij

7
Zat

8
Zon

Van harte gefeliciteerd Xing! 
Dank dat het enthousiasme van Xing 
anderen om hem heen beïnvloedt en dat zijn 
eerlijkheid zijn zorgverleners blij maakt.

Chaochao, die in het Changsha Care Center 
woont, heeft een bloedingsstoornis en zijn 
toestand is recent verslechterd. Bid dat hij de 
juiste behandeling zal ontvangen.

Gefeliciteerd met je verjaardag Fusui! We zijn 
gezegend met Fusui die geliefd is bij iedereen 
om hem heen.

Bid voor de gezondheid van de kinderen en het 
personeel, want ze zullen tijdens het winterseizoen 
niet zo vaak naar buiten kunnen.

Gelukkige verjaardag voor Chongchong! 
Dankbaar voor de innerlijke kracht die 
Chongchong laat zien, vooral in het leren en 
samenwerken met zijn verzorgers en familie.

Dank dat de renovaties van Changsha’s 
Lighthouse soepel zijn verlopen. Bid voor alle 
betrokkenen die er beginnen aan het opzetten 
van de ICC-projecten.

Bid voor ICC Nederland dat ze op 7 november 
een goede en nuttige online bijeenkomst mogen 
hebben met hun vrijwilligers.

Gefeliciteerd Yanyan! Bid dat ze het leven blijft 
liefhebben. Uw liefde en gebed helpen haar leven 
te verrijken en daarvoor zijn we erg dankbaar.
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Susu is jarig!

Gang is jarig!

Zhizhi is jarig!

Jun is jarig!

Zhongwen is jarig!

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat 
is wat Hij van u, die een bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:17 NBV

nederland@chinaconcern.org  |  www.chinaconcern.org/kom-in-actie

Yuan is jarig!
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Gefeliciteerd Susu! 
Dank de Heer voor Susu’s ijver bij haar studie 
en voor haar succes.

Gefeliciteerd Yuan en Jun! 

Bid dat Yuan de wereld om hem heen volledig 
mag omarmen.

We zijn blij dat we Jun en zijn familie hebben 
ontmoet door het Family Partners Programme.
Bid dat deze familie gezegend mag worden.

Gefeliciteerd met je verjaardag Gang! 
Hij wordt vandaag 20! Dank voor de vooruitgang 
die hij heeft geboekt in het zorgen voor zichzelf 
en zijn kamergenoten.

Gefeliciteerd Zhongwen! 
Bid dat hij gezegend mag worden en dat de liefde 
die hij aan anderen geeft, vertienvoudigd zal 
worden door de mensen om hem heen.

Fu Shan, die in ons Changsha Zorgcentrum 
woont, heeft een toename van aanvallen gehad. 
Bid om wijsheid voor degenen die voor haar 
zorgen en haar epilepsie beheersen.

Vandaag is Zhizhi jarig! 
Dankbaar dat Zhizhi de kans heeft gekregen om 
te groeien en zich te ontwikkelen tot een mooi 
persoon.
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Miaomiao is jarig!

Meimei is jarig!

Yueshu is jarig!

Yuanyi is jarig!

Yuanzhi is jarig!

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat 
is wat Hij van u, die een bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:17 NBV
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Fijne verjaardag Yuanyi en Miaomiao!

Dank haar voor de vooruitgang die ze heeft 
geboekt in therapielessen.

Het is vandaag de 21ste verjaardag van Miaomiao! 
Bid dat hij bij het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden geluk mag vinden in het werk 
van zijn hart en handen.

Bid voor de twee nieuwe medewerkers van ICC 
UK, Julie Roux en Ruth Bowler, die zich in hun 
nieuwe functie groeien.

We zijn een nieuwe therapie begonnen met een 
aantal van onze jonge mensen in het Hengyang 
Zorgcentrum. Bid dat de sessies zullen helpen om 
hun emotionele welzijn te verbeteren.

Bid om wijsheid voor Portia, onze FPP Lighthouse 
Project Manager, die het nieuwe Cross Care Team 
leidt.

Fijne verjaardag Meimei! 
Bid voor een volwaardig leven voor haar door 
haar uitzonderlijke ontwikkeling.

Yuanzhi wordt vandaag 16! 
Bid dat ze zal opbloeien als lid van ICC’s 
Changsha familie. 

Fijne 16e verjaardag Yueshu! 
Bid dat ze zal opbloeien onder de zorg van ICC.
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Tuntun is jarig!
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“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat 
is wat Hij van u, die een bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:17 NBV
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Dank voor het voortdurend groeiende aantal 
sponsors in Nederland. Bid dat het werk van ICC 
Nederland gezegend blijft worden.
 

Dankbaar dat een plaatselijke kerk vrijwilligerswerk 
is gaan doen om bij een van onze ICC-jongeren, 
Yao Fang, in het ziekenhuis te zijn als ze voor 
haar dialyse gaat.

Bid voor het lokale personeel en hun gezinnen 
in het Changsha Zorgcentrum. Ze hebben het 
moeilijk vinden met de shifts van twee weken die 
ze moeten draaien.

Een fijne verjaardag voor Tuntun! 
Dankbaar dat Gods zachte hand Tuntun’s 
blijft leiden op zijn levensreis.

Dank voor de voltooiing van het renovatieproject 
van de Changsha’s Lighthouse. Bid voor de teams 
als ze naar de nieuwe ruimte verhuizen.

De nieuwe beroepsopleiding van Hengyang’s Little 
Ark verloopt voorspoedig. Bid om 
doorzettingsvermogen en geloof voor de jonge 
mensen die aan de training deelnemen.
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Dank voor het nieuw gevormde Cross Care Team 
#3. Bid om bescherming terwijl ze samenwerken 
om de FPP-gezinnen te helpen.

Bid dit winterseizoen om Gods bescherming voor 
onze kinderen en personeel.
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Bid voor het lokale personeel van ICC dat 
vrijwilligerswerk doet bij het staatsweeshuis. 
Mogen ze meer kansen krijgen om dat centrum 
te ondersteunen en een sterke relatie op te 
bouwen met de leiders daar.


