
Week van gebed   Zondag 17 januari van 19.00 tot ca 19.30 uur start de Week van Gebed. Deze 

eerste bijeenkomst doen we nu online, via ZOOM. Een eenvoudig middel via de computer, tablet of 

telefoon. De Week van Gebed is dit jaar voorbereid door de zusters van Grandchamp uit Zwitserland 

(www.grandchamp.org) en we volgen op zondag 17 januari het door hen voorbereide materiaal, maar 

ook de liturgie voor het avondgebed dat zij gebruiken. Als je mee wilt doen, zorg dan dat je een 

geschikte computer/tablet of telefoon hebt, pen en papier en een waxinelichtje/kaars en lucifers. Op 

de Zondagsgroet en in de app zullen we de link verspreiden die je dan kunt gebruiken om mee te 

doen. Bid met ons mee voor licht en liefde! 

Vragen? Bel Fokke de Vries (fokkebaas@hotmail.com / 06 – 110 220 99 

Thema Week van Gebed 2021:  #BLIJFINMIJNLIEFDE  

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen vindt plaats van 

17 tot en met 24 januari. Het thema ‘ #blijfinmijnliefde ‘ is ontleend aan een 

oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Iedere jaar 

wordt het thema door een ander land uitgekozen en verder uitgewerkt. Dit jaar zijn het de Zusters uit 

de oecumenische klooster-gemeenschap in Grandchamp uit Zwitserland die ons wijzen op de 

verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Juist in een tijd van sociale afstand 

is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend.                                                                                                                               

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op 

initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Voor alle voorbereidende werkgroepen in Nederland wordt  

door hen materiaal beschikbaar gesteld. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en 

gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is 

te vinden op www.weekvangebed.nl   

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge 

verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de 

problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 

200.000 mensen mee. 

Ook In het voormalige Ferwerderadiel  zijn kerken en plaatselijke gebedsgroepen weer begonnen 

met de voorbereiding van de lokale gebedsweek. Iedere dag vindt er een gebedsinitiatief plaats in 

een ander dorp. De gebedsbijeenkomsten die (onder voorbehoud van de Corona maatregelen) 

gehouden worden vinden plaats vanuit :  

Zondag    17 jan.  Kerkgebouw de Hoeksteen te Hallum   19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Maandag 18 jan. Liudgerkerk te Ferwert     19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                            

Dinsdag   19 jan.  Dorpshuis De Fjouwer te Reitsum   19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Woensdag 20 jan.  Godehardus kerk in Marrum    19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Donderdag 21 jan.         Tsjerke oan’e Ie te Burdaard    19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrijdag 22 jan.              Kerkgebouw de Hoeksteen te Hallum   19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zaterdag 23 jan.     Geref. Kerk De Haven in Blije     19.00 – 19.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De door de regering (RIVM) bekend gemaakte regels en aanwijzingen mogen inmiddels bekend 

worden verondersteld. Voor ieder dorp zijn de mogelijkheden hierdoor anders geworden.                  

Informatie over hoe het gebedsmoment plaatselijk wordt georganiseerd en of het wordt uitgezonden 

kan worden verkregen via de eigen kerkinfo en bij de volgende personen via hun e-mailadressen: 

Hallum:  Knillis Brouwer,  knillisb55@gmail.com                                                                                                                              

Ferwert:  Brigitte Timmermans   brigitte.timmermans@solconmail.nl                                                                                        

Reitsum:  ds Anne Elverdink,  a.elverdink@ziggo.nl                                                                                                   

Marrum:  Wibe Postma,   wgpostma@gmail.com                                                                                                                  

Burdaard: Pieter Reitsma   pieter.wiebrig@gmail.com                                                                                                                                                   

Blije:   Baukje van der Veen  baukje_van_der_veen@hotmail.com  

Wie mee wil bidden is van harte uitgenodigd . 
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