
01  Afghanistan
Bid voor het team van 
Afghanistan. Het aantal reacties 
op de programma’s neemt toe  
en sommige luisteraars wagen 
hun leven om de programma’s te 
volgen en te reageren. Bid dat 
God met zijn Geest werkt in de 
harten van luisteraars.

02  Algerije 
Het team dat werkt onder de 
Kabyle (‘Berbers’) heeft persoon-
lijke contacten met gelovigen en 
geïnteresseerden. Dank God voor 
die warme banden en bid voor 
bescherming tegen vijandigheid.

03  Arabische wereld 
Terwijl TWR steeds meer 
Arabieren online bereikt,  
bijvoorbeeld via Facebook,  
proberen tegenkrachten dat  
juist te verhinderen en soms  
met succes. Bid dat dit stopt!

04  Bangladesh
Door de corona-uitbraak  
stagneerde de groei van luister-
groepen. De behoefte aan nieuwe 
groepen is echter groot. Bid dat 
dit jaar het werk weer uitgebreid 
kan worden.

05  België
In België is slechts 2% van de 
bevolking praktiserend christen. 
TWR België probeert christenen 
te inspireren en niet-gelovigen  
te bereiken met het Evangelie.  
Dit gebeurt met podcasts als 
Door De Bijbel, Beeldspraak en 
Melk & Honing. Graag gebed dat 
deze radioreeksen ingang krijgen 
bij het Vlaamse publiek.

08  Ethiopië
In Ethiopië nam de onrust toe, 
met geweld tussen etnische 
groepen en een gewapende 
opstand in een van de regio’s. 
Vaak zijn christenen het slachtof-
fer van geweld. Bid om vrede en 
zegen op de programma’s van 
TWR, die gericht zijn op moslims 
en christenen.

09  India
In India neemt de controle door 
de overheid steeds meer toe en 
het team moet voorzichtig zijn 
met online uitingen. Tegelijkertijd 
is internet populairder dan ooit  
en dus een uitgelezen kans om 
mensen te bereiken. Bid dat door 
de programma’s, die online en  
via radio uitgezonden worden, het 
Evangelie de harten van Indiërs 
zal raken.

10  Indonesië
In Indonesië zijn dit jaar twee 
nieuwe programma’s gestart.  
Bid dat de boodschap van het 
Evangelie hierin helder mag 
klinken en dat mensen in hun  
hart geraakt worden door de 
liefde van Christus, zodat ze op 
Hem gaan vertrouwen.

11  Iran
Bid om wijsheid hoe TWR de 
Iraanse christenen het best kan 
steunen in hun geloof en hoe 
andere Iraniërs bereikt kunnen 
worden. Bid ook om inzicht bij de 
vele keuzes die gemaakt moeten 
worden en om bescherming van 
de contacten.

12  Israël
Prijs God dat hij Messiaanse 
Joden roept om het Evangelie  
te delen met hun landgenoten via 
internet en audiospelers. Dank 
Hem voor de kansen van TWR  
om hen hierin te ondersteunen.

13  Jemen
Reden tot dank: het kleine 
Jemenitische team heeft  
bijzondere contacten met luis-
teraars die hoop putten uit de 
audiospelers. Reden tot voor-
bede: de bevolking is uitgeput en 
murw geslagen door de oorlog.

06  China
De overheid in China houdt  
haar burgers steeds scherper  
in de gaten. Dat bemoeilijkt de 
uitzendingen. Ook de distributie 
van mediaspelers is soms te 
gevaarlijk. Bid dat christenen 
kunnen blijven luisteren naar TWR 
en moed vinden om het geloof 
met hun naasten te delen.

07  DR Congo
In Congo heerst al decennialang 
veel geweld en anarchie. Bid dat 
Congolezen, die vaak alleen in 
naam christen zijn, meer horen 
over wat het betekent om 
Christus te volgen. Bid om  
vrede en veiligheid, vrucht op  
de zendingsarbeid en om meer 
uitzendmogelijkheden. 
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14 Kenia
In Kenia kan via een nieuwe 
FM-zender het vluchtelingenkamp 
bij Kakuma bereikt worden.  
Dank voor deze mogelijkheid  
om de getraumatiseerde vluch-
telingen uit o.a. Soedan en 
Somalië te bereiken met woorden 
van hoop en bid dat velen hun 
hart aan Christus geven.

19 Nepal
Van oost tot west klinkt het 
Evangelie via lokale FM-zenders 
of via de audiospelers van de  
luistergroepen. Dank God voor 
die mogelijkheid en bid om 
bescherming voor het team als  
ze luisteraars opzoeken.

25 Rusland
Bid voor het jonge en enthou-
siaste team dat zoveel mogelijk 
mensen in Rusland wil bereiken 
met het Evangelie. Ze doen dat  
via diverse radiostations, maar 
ook via internet en hun eigen app 
Pure Wave.

26 Saudi-Arabië
Na jaren van weinig respons  
reageren nu vele honderden 
Saudi’s per jaar. Bid voor het 
zaaien en oogsten in Saudi- 
Arabië - de wieg van de islam  
en een zeer gesloten land.

28 Sri Lanka
Bid dat het aantal luistergroepen 
kan groeien dit jaar. Door de pan-
demie was het niet altijd mogelijk 
nieuwe groepen te vormen, terwijl 
daar grote behoefte aan is. Bid 
dat de programma’s die uitgezon-
den worden tot zegen zullen zijn 
voor veel mensen.

29 Syrië
Syrië is grotendeels verdwenen 
uit het wereldnieuws, maar de 
bevolking is er zeer slecht aan 
toe, economisch en mentaal. 
Dank de Heer dat veel jonge luis-
teraars hoop putten uit de 
uitzendingen.

30 Tadzjikistan
Bid dat de Tadzjieken het Evan-
gelie ontdekken dwars tegen de 
vooroordelen in die bij hen leven. 
Dat geldt ook voor de regering, 
die christenen ziet als westerse 
spionnen of sektarische mensen.

31 Turkije
Dank de Heer dat hij zijn Turkse en 
Koerdische kinderen roept en 
moed geeft om het Evangelie te 
delen via de media en dank voor 
de wonderlijke kansen op dit 
moment.

27 Senegal
In Senegal zendt TWR uit via  
een FM-station, dat waarschijnlijk 
het enige christelijke radiostation 
is met een uitzendlicentie in dit 
overwegend islamitische land. 
Dank voor deze open deur en bid 
dat veel Senegalezen het Evan-
gelie mogen horen en aanvaarden.

20 Nigeria
Via een tweede middengolfzender 
in Benin kunnen mensen in grote 
delen van Nigeria luisteren naar 
de christelijke boodschap. Bid dat 
mensen de programma’s ontdek-
ken en op zoek gaan naar de 
Waarheid. 

21 Noord-Korea
De situatie in Noord-Korea blijft 
ernstig, maar elke dag klinkt er 
een boodschap van hoop via de 
programma’s die TWR naar dit 
gesloten land uitzendt. Bid dat 
het licht van Gods Geest mag 
schijnen in dit duistere land en 
dat de radiodistributie weer op 
gang komt.

22 Oezbekistan
Steeds meer (jonge) Oezbeken 
zijn online. Dank God voor de 
nieuwe kansen en bid voor inzicht 
om ze zo goed mogelijk te 
bereiken.

24 Roma
Dank dat er verschillende pro-
gramma’s zijn voor de Roma. Bid 
dat deze programma’s hen tot 
Christus leiden en dat hun leven 
erdoor zal veranderen.

23 Pakistan
Het aantal reacties neemt fors 
toe en dat is erg bemoedigend 
voor het team. Bid voor de team-
leden dat ze mogelijkheden krijgen 
om het Evangelie te delen met de 
mensen in Pakistan en op een 
veilige manier contact kunnen 
hebben met de luisteraars.

15 Mali
Bid voor de christenen in Mali. 
Ondanks het jarenlange werk  
van zendingsorganisaties zijn er 
nog maar weinig christenen in 
Mali (minder dan 3%). Bid dat de 
programma’s van TWR impact 
mogen hebben. Bid voor bescher-
ming van medewerkers.

16 Mauritanië
In het streng islamitische 
Mauritanië is bekering tot het 
christendom en evangelisatie  
verboden. Omdat de TWR-
zenders maar een klein deel van 
dit land bereiken, verspreidt TWR 
audiospelers met programma’s 
voor moslims. Bid dat velen het 
Evangelie horen en aannemen.

17 Mongolië
Bid voor het team in China. Met 
wat kleine aanpassingen maken  
zij programma’s die bedoeld zijn 
voor Mongoolse mensen in China, 
geschikt voor de inwoners van 
Mongolië zelf. Dank dat we zo 
zonder veel inspanningen een 
extra land kunnen bereiken. 

18 Nederland
Dank voor de mogelijkheid die 
TWR heeft om via radio WildFM 
niet-christenen te bereiken in  
een groot deel van Nederland.  
Bid voor het werk van de pro-
grammamakers en bid dat de 
programma’s voor velen een 
middel zijn om Christus te leren 
kennen.
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