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Gebedspunten

Caring for China’s most vulnerable children

Qiuqiu is jarig!Jianhua is jarig!

Cucui is jarig!

Zhihong is jarig!

Lue is jarig!

Shan is jarig!
Jiuxiang is jarig!
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Dank en bid voor onze medewerkers in 
Hengyang en Changsha die blijven werken onder 
strakke regels vanwege het coronavirus. Bid dat 
ze kracht krijgen om vol te houden en zich 
beschermd voelen tijdens hun werk.

Bid voor ICC’s eindejaarsgiften en dat we erop 
vertrouwen dat God zal zorgen.

Bid voor Dusu die een grote tandoperatie heeft 
deze maand, dat de ingreep goed mag gaan.

Vandaag is de verjaardag van Jianhua en Qiuqiu.

Jianhua wordt vandaag 29! We bidden dat 
Huahua’s ontwikkeling mag doorgaan en ze blijft 
stralen door de liefde van ieder die voor haar 
zorgt.

Qiuqiu is vandaag jarig. Bid dat Qiuqiu haar 
nieuwsgierigheid houdt: ze heeft nog een heel 
leven voor zich en kan zo van ieder mooi 
moment genieten.

Fijne verjaardag voor Lue en Cucui.

Vandaag is Lue’s 22e verjaardag. Bid dat ze 
mogelijkheden blijft houden om een 
volwaardig, rijk leven te leiden.

Cuicui wordt vandaag 13! Dankbaar voor de 
liefde en zorg die Cuicui al heeft ontvangen in 
haar leven, bidden we dat het steeds beter 
mag gaan.

Fijne verjaardag voor Shan, Jiuxiang en 
Zhihong!

Dank voor de vooruitgang die Shanshan heeft 
geboekt bij sensorische therapie. Bid dat haar 
fysieke mogelijkheden steeds verder mogen 
groeien.

Jiuxiang is 12 jaar! Bid voor Jiuxiang en zijn opa 
en oma – dat ze vreugde ervaren ondanks de 
uitdagingen die ze dagelijks hebben.

Dank voor Zhihongs zorgzaamheid. Bid dat hij 
zegen mag blijven ontvangen door de liefde die 
hij geeft aan ieder om hem heen.
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Hua is jarig!

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

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

Ying is jarig!
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Dank voor de mooie, vruchtbare teambijeenkomst 
die ICC Nederland in november had. 
Bid voor het team van vrijwilligers die blijven 
dienen binnen de organisatie.

We blijven bidden voor de renovatie van het 
Lighthouse Centrum – dat het werk op tijd klaar is 
voor de medewerkers om de ruimte deze maand 
in te richten.

Bid voor ICC Hong Kong, dat het team mag blijven 
groeien in vaardigheden en wijsheid.

Fijne verjaardag voor Ying en Hua!

Ying wordt vandaag 21! We zijn dankbaar voor 
haar leven en alle steun die ze heeft gekregen, 
waardoor ze haar door God gegeven potentieel 
ontwikkelt.

Bid voor de mogelijkheden en vorderingen die 
we hopen te krijgen voor Hua, zodat ze het leven 
voluit kan leven.

Bid voor ICC’s Familie Partners Programma, voor 
de eenheid in het team als ze een aantal nieuwe 
families gaan ondersteunen.

Chaochao is weer in het ziekenhuis voor zijn 
hemofilie. Bid dat de dokters zijn ziekte onder 
controle krijgen en hij snel opknapt.

Bid dat we feestelijke activiteiten kunnen 
organiseren voor de kinderen in ICC’s zorgcentrum 
tijdens deze blijde vakantieperiode.

Bid voor wijsheid voor de medewerkers in het 
zorgcentrum van Changsha, dat ze goede manieren 
mogen vinden om Zhizhi en Shanshan te helpen 
hun gedachten en ideeën te delen met anderen.
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Juju is jarig!

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

nederland@chinaconcern.org  |  www.chinaconcern.org/kom-in-actie
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We danken voor Tracy Imbach, de nationaal 
directeur van het VS kantoor, voor het gelovig 
dienen van ICC’s kinderen de afgelopen 10 jaar. 
Bid voor het kantoor van de VS nu ze op zoek zijn 
naar een nieuwe directeur.

Bid voor het beroepsopleidingsprogramma in 
Changsha. We bidden dat het team geïnspireerd 
wordt bij het opzetten van het trainingsprogramma 
voor de jongeren.

Bid voor alle ICC medewerkers en vrijwilligers, dat 
onze harten vernieuwd worden nu we een nieuw 
jaar in gaan.

Bid voor David Bondy en zijn familie die naar Chiang 
Mai verhuizen om dichter bij het team te zijn en 
het Familie Partners Programma te kunnen blijven 
leiden.

Dank voor Karen Lee, de projectmanager van ICC’s 
beroepsopleidingsprogramma, die weer terug naar 
het veld heeft kunnen keren en weer bij het team 
van Changsha is.

Bid voor eenheid, liefde en uithoudingsvermogen 
voor de medewerkers van ICC’s zorgcentra die zich 
blijven opofferen om het welbevinden van alle ICC 
kinderen tijdens de lockdown te 
beschermen.

Vandaag is Juju’s verjaardag! Bid voor Juju’s 
ontwikkeling en de zorgvuldige begeleiding van de 
therapeuten die voor hem zorgen. 

Bid voor de jongeren in Hengyang die recent zijn 
aangesloten bij ICC’s beroepsopleidingsprogramma. 
We zijn dankbaar voor al de medewerkers die eraan 
bijdragen dat het Little Ark project realiteit wordt. 

Bid voor de kinderen, in het bijzonder hen met 
redelijke tot zware beperkingen, dat ze gezond 
mogen blijven in de winterperiode.



Gebedspunten

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

Wanxing is jarig!
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Dank voor de vrijwilligers die door het jaar heen 
dienen met de medewerkers van onze nationale 
kantoren. We bidden dat ze gezegend worden.

Bid dat al onze kinderen vervuld worden met de 
geest van dit seizoen en de echte betekenis van 
Kerst kennen.

Bid voor het nieuwe Cross Care Team – dat hun 
inzet hoop en bemoediging geeft aan de families 
die ze dienen.

Fijne verjaardag voor Quan en Wanxing!

Dank voor Quans creatieve talent. Bid dat zijn 
fijne motoriek verder blijft ontwikkelen.

Wanxing viert vandaag zijn 11e verjaardag. We 
bidden dat God hem en zijn familie zegent.

Bid voor alle zorgverleners, leerkrachten en 
therapeuten die zo toegewijd zijn aan de zorg 
voor ICC’s kinderen en jongvolwassenen.

Dank voor Gods zorg en bescherming in 2020. We 
bidden dat God de harten van de lokale leiders 
leidt om een goede werkrelatie met ICC te hebben.

Bid voor de verschillende onderdelen binnen ICC, 
dat we bemoedigd mogen worden bij het zien van 
Gods leiding in alle projecten.

We schalen het Familie Partners Programma op in 
2021. Bid dat er zegen komt op de campagne die 
we willen starten en dat het netwerk van 
familiepartners groeit. 


