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Nieuwsbrief   

Week van Gebed 

December 2016 

 

Deze nieuwsbrief informeert u over de Week van Gebed in De Ronde Venen van zaterdag 14 

januari en duurt t/m 21 januari 2017.  

 

Locaties Week van Gebed in De Ronde Venen: 

 

Zaterdag 14 jan.  De Roeping, Herv. Gem. Wilnis   Kerkstraat 12 

Maandag 16  Ons Honk, Leef!  Mijdrecht   G. van Aemstelstraat 5 

Dinsdag 1  Ger. Kerk Postwijck  Baambrugge Rijksstraatweg 29 

Woensdag 18 Ev. Gem. De Weg  Mijdrecht  Industrieweg 38F  boven Karwei 

Donderdag 19 ’t Contact, Herv. Gem. Waverveen  Cliffordweg 9 

Vrijdag 20  ’t Kruispunt. CGK  Mijdrecht  Kon. Julianalaan 22 

Zaterdag 21  Maranatha, Herv. Gem.  Vinkeveen   Herenweg 205 

 

Elke avond inloop 19.15 uur; gebedsbijeenkomst 19.30 – 20.30 uur. 

 

Thema: 

Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 

jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot 

verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. 

(vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.  

“jouw hand, mijn glimlach” is het thema van deze week. 

 

Materiaal: 

https://www.missienederland.nl/webshop_gebed Hier kunt u voor uw gemeente materialen 

(folder, poster, gebedsboekjes, handleiding enz.) bestellen en/of downloaden. Er worden ong. 

25 gebedsboekjes besteld die in deze week ‘meereizen’ naar de verschillende locaties. 

 

PR: 

Hieronder een bericht als kopij voor uw gemeente in combi met bovenstaand locatie overzicht.  

---------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------- 

“jouw hand, mijn glimlach.” Dat is het thema van de komende Week van Gebed eind januari. 

De gebedsweek (14-22 januari 2017) zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 

500 jaar Reformatie. Het thema komt terug op het gebedsboekje, de poster en de andere 

materialen in de vorm van handen die naar elkaar reiken. 

Met dit thema ‘jouw hand, mijn glimlach’ leggen de Raad van Kerken en MissieNederland als 

organisatoren het accent op verzoening en onderlinge verbondenheid. Die opdracht geldt nu 

nog, ook in onze kerkelijke gemeenten.  

Daarom bent u in De Ronde Venen een week lang ‘s avonds welkom op diverse plekken voor 

gebed en verdieping. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gesmeed 

kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan 

Hem verbinden. 

We hopen dat u tijdens de Week van Gebed opnieuw onder indruk raakt van Gods grootheid 

door de verzoening en dat u het verlangen krijgt om dat te delen met de mensen om u heen.  

Kijk voor meer informatie over de Week van Gebed en diverse aanvullende materialen 

op:www.missienederland.nl  
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Agenda  
Elke maandag, 

woensdag, vrijdag 
Ochtendgebed in de Janskerk Mijdrecht van 9.00 – 9.30 uur. Meditatie en  

gebed 

2 januari Maandelijks interkerkelijk gebed De Roeping (bij NHkerk) in Wilnis.  

Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 – 20.30 uur  

inleider: Christa Langelaar 

14-21 januari Week van Gebed op verschillende locaties 

6 februari Maandelijks interkerkelijk gebed in Het Kruispunt (bij CGK) in Mijdrecht.  

Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 – 20.30 uur 

inleider: Wim Mur 

  

 
Maandelijks interkerkelijk gebed: 

Deze activiteit is er al ruim 15 jaar en nog niet 1 keer zonder bidders! Elke 1e maandag van de 

maand is er gelegenheid om te bidden voor de Ronde Venen. Na een korte inleiding worden 

gebedspunten gedeeld en gebeden in één of meerdere groepjes.  

We sluiten gezamenlijk af met een lied. Van harte welkom om eens mee te bidden!  

Inloop vanaf 19.15 uur, gebed 19.30 – 20.30 uur. 

De even maand is de bijeenkomst in De Roeping bij de Hervormde kerk, Kerkstraat 12, Wilnis.  

De oneven maand in Het Kruispunt bij de CGK De Wegwijzer, Kon. Julianalaan 22, Mijdrecht.  

 

Overig:  

De werkgroep ‘Geloof in de Venen’ wordt gevormd door leden uit de Hervormde Gemeente 

Wilnis, Waverveen, Vinkeveen en de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) De Wegwijzer uit 

Mijdrecht met ondersteuning vanuit andere kerkelijke gemeenten in De Ronde Venen.    

 

Activiteiten die onder deze noemer georganiseerd worden:  

> maandelijks interkerkelijk gebed 

> Week van Gebed 

> Nacht van Gebed 

> Kroonbede 

 

Maandelijks is er een digitale nieuwsbrief met gebedsnieuws en agenda van bijeenkomsten die 

een interkerkelijk karakter hebben.  

Wilt u deze ook ontvangen? Noteer uw naam op de inschrijfijst bij een gebedsactiviteit. 

Of stuur een e-mail naar geloofindevenen@gmail.com t.a.v. Saskia van den Bor. 

 

 
Hartelijke groet van 

 

Saskia van den Bor   

Christa Langelaar  
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