
Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag     Februari 2021 
 
We zijn begonnen aan een nieuw jaar. 

Wat zal het ons brengen? Vorig jaar om deze tijd 
konden we niet vermoeden, hoe vreemd 2020 
zou verlopen. Er is veel verdriet geweest en er 
zijn bij veel mensen grote zorgen ontstaan.  
Die zijn nog lang niet voorbij. We proberen met 
elkaar mee te leven en aandacht aan elkaar te 
geven.  
Het thema voor de viering van dit jaar is: 
ROTSVAST. 
Dat wens ik iedereen toe om het leven te 
bouwen op de rots, die onze God voor ons wil 
zijn. God wankelt niet en is de vaste bodem 
onder ons leven. God draagt ons leven. 
Zo met dat vertrouwen wens ik u allen een 
gezegend jaar, waarin wij elkaar weer kunnen 
ontmoeten en goede dingen ondernemen. 
En waarin we toch goede, kleine, vieringen 
kunnen houden op de Wereldgebedsdag. 
Tot besluit enkele woorden bij dit thema, die 
toepasselijk zijn. 
 
       

             We proberen alles draaiende te houden, 
zo goed als het gaat. Maar 2020 was wel anders. 
Geen Kaderdag in november en geen 
vergaderingen, behalve in juli. Wel hebben we 
als comité contact via e-mail en telefoon. Helaas 
was er ook ziekte bij twee leden van ons comité. 
Thea Tinga heeft in het ziekenhuis gelegen. 
Evelien Achterberg ook, maar beiden zijn weer 
thuis en het herstel gaat goed. We wensen hen 
alle goeds toe. 
Doordat we zo maar met minder mensen actief 
konden zijn, merken we de kwetsbaarheid van 
onze groep.  
Dus nog eens de oproep: we hebben dringend 
assistentie nodig. 
Inlichtingen kunt u natuurlijk bij ons inwinnen 
en aangeven, wat uw sterke punten zijn. 
Wie gaat met ons meedoen, zodat niet al het 
werk slechts op een paar schouders neerkomt ? 
Pak de telefoon of stuur een e-mailtje naar Inge, 
Jolanda of Yvonne. Wij wachten op u. 
 
Wat zijn de vereisten om mee te doen? 
* enig computer inzicht ( overleg via skype/zoom) 
* creativiteit  
*Samen overleggen en communiceren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het werk voor het jaar 2022 ligt al klaar. De 
nieuwe orde van dienst moet gemaakt worden.  
Het materiaal daarvoor komt uit Engeland, 
Noord Ierland en Wales. Het is een uitdaging om 
deze liturgie weer passend te maken voor ons 
land. Aan de vertaling wordt al druk gewerkt. 
Bijpassende liederen moeten gezocht worden, 
de jeugdliturgie gemaakt. Achtergrond 
informatie en projecten uitzoeken. 
Wie weet is een Kaderdag weer mogelijk, dan 
moet een locatie, passend in ons budget, 
worden gezocht. De inhoud van deze dag weer 
voorbereid worden. 
 

Met vreugde geven wij u kennis van ons 
YouTube kanaal                   waardoor een 

viering toch mogelijk              is op computer en 
beamer in de kerk. 
Dankzij een hele aardige jongeman, met zijn 
spontaan aangeboden hulp, zijn vaardigheid op 
het internet en inzet kunnen wij u mededelen 
dat vanaf 25 Februari (10.00 a.m.) a.s.  
u de dienst van maart kunt beluisteren op 
YouTube aan de hand van de volgende link:  
 
Wereldgebedsdag; https://youtu.be/zCktIQZ75Mo  

 

De film duurt 40 minuten.

God, we zijn op zoek naar bouwstoffen 
om van te leven en te groeien. 
We zijn op zoek naar liefde, 
naar vriendschap en begrip. 
We lijken wel een boom, 
die wortelt in de aarde, 
die voortdurend zoekt 
naar voeding en water. 
We zijn op zoek naar wat ons draagt, 
de grond van ons bestaan. 
God , wees de grond , waarop wij staan. 
Geef voeding aan ons leven. 
Doe ons groeien en bloeien. 
Maak onze wortels taai en sterk, 
zodat we houvast hebben, 
wanneer het stormt in ons leven. 
 

https://youtu.be/zCktIQZ75Mo


Graag wil ik ook de mensen in het land bedanken die zo spontaan gehoor gaven aan de oproep om mee te werken 
aan de opname. Het resultaat is bijzonder en zal u zeker aanspreken. 
 

Wat een veranderingen allemaal.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit Utrecht kregen wij van Ds. Riemers inzicht hoe in deze tijd met alle beperkingen aandacht aan de 
viering wordt gegeven in de huizen waar hij als geestelijk verzorger werkt. Hij schrijft: 
 
In de verpleeghuizen in Utrecht waar ik geestelijk verzorger ben, kunnen we helaas (nog) geen vieringen 
houden. Eigenlijk zijn we heel blij dat Wereldgebedsdag er aan komt. Zo kunnen we als huis toch rond zin 
en geloof iets delen. Juist nu mensen niet samenkomen kan het hen helpen zich verbonden te weten met 
anderen. Door zich aan te sluiten bij de wereldwijde keten van gebed en te denken aan de mensen  
in Vanuatu.  
Op basis van de liturgie maken de collega van welzijn en ik een boekje. Dit omvat een aantal gedeeltes uit 
de aangeboden liturgie. We brengen dit 5 maart persoonlijk aan huis. Het thema spreekt aan. Het gaat 
over een huis op de rots. Het gaat over het fundament onder ons leven. We vertalen dit ook naar het 
wonen in ons verpleeghuis.  
Voel je je gezien en gehoord, hoe kom jij tot je recht?  
Hoe ontvang jij aandacht, hoe geef je dat zelf?  
Dit komt in de meditatie naar voren. 
Die dag ligt in het restaurant een placemat in de kleuren van de vlag van Vanuatu. Ook worden er van 
pakken melk kleine huisjes gemaakt.  
Zo kunnen we juist in deze vertraagde tijd niet vergeten te denken aan hen die in mindere 
omstandigheden leven. Zo worden we ons bewust van onze eigen zegen.  
 
Ik wens u een vreugdevolle viering,  
ds. Jan-Erik Riemens       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De e-mail adressen van velen van u. Wat post en bestellen sneller en goedkoper maakt. 
U kunt uw e-mail adres doorgeven als u dit nog niet heeft gedaan, aan Ruth Joseph, 

die dit dan zal registreren. 

Een prachtige moderne website dankzij de belangeloze inzet van onze webmaster. 
Die ons ook op vele andere manieren bijstaat. 

Vanuatu 
Rotsvast 

 
Wij wensen u een 

gezegende  
viering 

Contact personen: 
Yvonne Slik, voorzitter:                 y.slik@kpnmail.nl 
Jolanda Waelen, secretariaat:     jwaelen@hotmail.com 
Inge Mol, penningmeester:         wgdpenningmeester21@gmail.com 
Ruth Joseph, adressen bestand: wgdn90@gmail.com 
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