NIEUWSBRIEF

najaar 2013

Mothers Prayers
Biddende Moeders

Lieve Moeders,
Vlak voor de herfst intreedt ligt de najaars -nieuwsbrief van Mothers Prayers voor u.
Over 5 weken komen wij bij elkaar tijdens de landelijke open dag van Mothers Prayers
in Dordrecht. De datum van de open dag voor Biddende Moeders is 26 oktober 2013.
(let op: dit is een andere datum dan genoemd in de voorjaars- nieuwsbrief). Het wordt
een dag van ontmoeting, inspiratie en kennismaking. Mothers Prayers is voor alle
vrouwen met een moederhart die willen bidden voor hun kinderen en voor alle
kinderen waar niet voor gebeden wordt. Voor ons is er geen verschil tussen een fysieke
moeder en een geestelijke moeder of tussen een alleenstaande moeder en moeders
die getrouwd zijn en geen kinderen hebben. Iedereen is zeer welkom. Wat zou het
mooi zijn als u 26 oktober iemand zou kunnen laten kennismaken met Mothers Prayers!
Nieuwe datum: 26 oktober 2013, Aanvang: 10.30 uur, Afsluiting: 15.00 uur
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Landelijke Dag Mothers Prayers in Dordrecht
' Wees je bewust van je verantwoordelijkheid ' het thema waar we dit jaar over nadenken en mee bezig zijn. Het
thema brengt ons dichterbij onze verantwoordelijkheid in de roeping en de gave van het moederschap.
We zullen tijdens de landelijke dag opnieuw stilstaan bij de tekst van Veronica en Psalm 55, die ons wordt aangereikt
bij dit thema, waardoor we leren zien dat we persoonlijk worden geroepen en geraakt in onze roeping en dat daar
onze diepste verantwoordelijkheid ligt.Naast het uitwerken van het thema, hebben we deze dag tijd om elkaar te
ontmoeten, meer over de ontwikkelingen van mothers prayers te horen, vragen te stellen en ervaringen te delen.
Na de lunch bidden we de mothers prayers gebeden en brengen we onze kinderen en de jongeren voor wie wij
mogen bidden bij Hem, die ons bidden hoort.
Tijdens deze dag is ruimte voor persoonlijk gesprek en/of biechtgelegenheid bij pastoor J.E.M. van der Mee,
geestelijk leider van Mothers Prayers.
Om 15.00 uur is de mogelijkheid de Eucharistie mee te vieren met de Bisschop van Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van
den Hende, die speciaal voor deze dag is gekomen.
Nog enkele praktische zaken:
10.00 uur is de Kerk open en de koffie/thee staat klaar.
10.30 uur beginnen we met ons programma tot 15.00 uur.
Tussen de middag is een lunchpauze. Graag een lunchpakket meebrengen, voor soep en andere dranken wordt
gezorgd.
Parkeergelegenheid is voldoende aanwezig rond de Verrezen Christus Kerk,
Nolensweg 8, 3317 LE te Dordrecht
Tot ziens in Dordrecht,
Marja Vervoorn

Regiodagen
Nieuws van Veronica

In de maanden april en mei zijn er in de regio’s weer De mogelijkheid voor de aanwezige moeders om langs de
tafel met de MothersPrayers materialen te kunnen lopen: de
verschillende bijeenkomsten geweest.
CD’s, de boekjes “Vreugde door Overgave“, de gebedenIn Overveen (Noord-Holland) , Eindhoven ( Noord- kaartjes. De grootste aftrek vonden de boekjes geschreven
Brabant), Groningen ( voor de regio’s Friesland, Groningen door Veronica, die in 2012 in het Nederlands uitgegeven zijn
en Drenthe), Haaksbergen (Overijssel), Haastrecht (Zuid- ter ere van het 10 jarig bestaan van Biddende Moeders in
Holland), Klimmen (Limburg), Weert (Limburg) en Echt Nederland.
(Limburg).
Blijdschap was er ook om nieuws te ontvangen van Veronica
Al deze bijeenkomsten hadden hetzelfde jaarthema: “Wees en te horen wat zij belangrijk vindt om door te geven aan alle
je bewust van je verantwoordelijkheid”. We kijken dankbaar Biddende Moeders. Haar liefde en overgave aan Hem. De
terug op deze dagen .
liefde en de bemoediging die Veronica daarmee geeft aan
ons, Biddende Moeders.
De gastvrijheid, de hulp en de hartelijkheid die wij in kerken
en in parochiezaaltjes mochten ervaren: dank daarvoor. Tijdens alle regiodagen was er bezinning, onder andere door
De gastvrijheid in Haaksbergen, waar wij “gewoon” ons te verdiepen in het jaarthema, door te luisteren naar
bijeenkwamen aan de keukentafel bij de familie Klarenbeek. elkaar en het delen van vreugde en pijn om daarna in
De ontmoetingen met de moeders (sommigen hadden een
reistijd van bijna 2 uur). Het verlangen van de moeders om
meer te horen over Biddende Moeders .”Hoe ging het ook al
weer?.... Wij doen altijd..... Bij ons in de gebedsgroep...Wat
is het belangrijkste? ....”.

onderlinge verbondenheid en Overgave onze kinderen bij
Hem te brengen in ons gezamenlijke gebed.
Biddende Moeders (gebedsgroepen) die graag zouden willen
dat er volgend voorjaar in hun woonplaats een
regiobijeenkomst
gehouden wordt, kunnen contact
opnemen met hun Regiocoördinator.

Gebedsverhoring
Ik ben een moeder van 62 jaar met 1 zoon en een kleinzoon.
Na een moeilijke jeugd was ik een verwarde, gespannen moeder die nooit knuffelde. Op mijn 50 e heb ik mijn katholieke
wortels weer opgepakt en voelde ik me steeds beter, maar als moeder bleef ik gespannen en verward.
5 jaar geleden ben ik met MothersPrayers begonnen. Een paar jaar later, na een regionale dag voor Biddende Moeders
bijgewoond te hebben , zette ik de CD ”Rejoice in motherhood, and again I say Rejoice” op met de muziek van
MothersPrayers. Ik beluisterde de muziek en er ging opeens een golf van liefde door mij heen en de blokkades naar mijn zoon
kwamen op een rustige manier los. Ik heb alles in de biecht gebracht en toen ik 2 jaar later, na nog zo’n golf van liefde opeens
kon knuffelen, was het helemaal goed.
Ik ben nu een blijde en gelukkige moeder en oma. Mijn zoon (die allang het huis uit is ) heeft bij mij ook een moeilijke jeugd
gehad, maar er, wonder boven wonder, niets aan overgehouden . Hij heeft me nooit iets kwalijk genomen en is uitgegroeid
tot een evenwichtige man en vader. We genieten nu extra van het goede contact.
Zo heeft Jezus mij via Mothers Prayers genezen. Prijs de Heer!

3 dagen van gebed
27-28-29 September:
24-25-26 Januari (2014):

Lezingen: Matteüs 6 v 31-34; Matteüs 5 v 43-48; Johannes 11 v 25 en 26
Lezingen:Matteüs 6 v 22-24; Hebreeën 4 v 12en 13;De Psalmen 37 v 23-31

LET OP: DATA IN JANUARI ZIJN GEWIJZIGD!

“We bidden iedere dag “het dagelijks gebed voor moeders” en “het gebed voor vernieuwing” en zijn zo
wereldwijd met elkaar verbonden.
Nu willen we graag de 3 dagen van gebed, waarover in de nieuwsbrief al regelmatig is geschreven, onder
uw aandacht brengen . Ook tijdens “de 3 dagen van gebed”, kunnen we met alle biddende moeders
wereldwijd, gedurende 3 dagen een grote verbondenheid ervaren. En wat een kracht zal ons gebed
hebben! “
Begin september j.l. hebben wij bovenstaande tekst gestuurd naar de contactpersonen van alle biddende
moedersgroepen die bij ons bekend zijn. In de brief hebben wij de biddende moeders die contactpersonen zijn
gevraagd, de moeders in hun gebedsgroep in te lichten over- en samen te bidden voor - de komende 3 dagen van
gebed: 27, 28 en 29 september. Ook voor u, biddende moeders, die (nog) niet bidden in een gebedsgroep noemen
wij nu deze 3 dagen van gebed. Het kan zijn dat het verlangen hieraan mee te doen al bij u leeft, het kan ook zijn dat
u er nu voor het eerst van hoort .Voor toelichting en hulp, kunt u zich wenden tot Wies Mom, zie contactgegevens .
U kunt ook mailen naar mothersprayers_nl@hotmail.com of contact zoeken met de coördinator van uw regio.
Heel graag horen wij van u hoe u de bijzondere drie dagen van gebed heeft ervaren. Wij willen hier in de volgende
nieuwsbrief weer aandacht aan besteden. U kunt uw ervaringen mailen naar mothersprayers_nl@hotmail.com.

Gebed
Heer, wanneer ik datgene wat mij bezig houd met U deel in gebed
geef mij dan een rustige geest en stilte in mijn hart.
Een diepe stilte in mijn ziel!
Verwijder alle spanningen, angst en schuldgevoel
en vul mij geheel
met Uw doordringende vrede,
zodat ik Uw zachte stem mag horen
en Uw sterke, geruststellende woorden
van Waarheid en Liefde.
Heer, leg in mijn hart een brandend verlangen dat Uw Wil wordt gedaan
En dat Uw Koninkrijk mag komen.
Geef mij een verlangen om dichter bij U te komen
om een grotere verbondenheid met al Uw mensen,
voor een grote vernieuwing van Uw Kerk
en voor de uitstorting van Uw genezing over
de gekwetste en lijdende wereld.
Geef mij de gave van geduld
en het besef dat op Uw tijd en op Uw manier
genezing in mijn gezin zal komen. Amen
(uit Mothersprayers viert 10 jaar vol zegeningen)

De DVD van MothersPrayers:
”Mothers Prayers met Veronica Williams”
“Mothers Prayers begon in 1995. Het ontstond doordat mijn hart geraakt werd door een boekje dat ik las : ‘Wat doen we
onze kinderen in hemelsnaam aan...’”.
Zo begint de DVD waarin Veronica het verhaal vertelt over het begin van Mothers Prayers. De opnames zijn
genomen in Star house , Engeland. Wij kunnen de download (m.b.v. WeTransfer ) verzenden naar de biddende
moeders (de contactpersonen van de gebedsgroepen). Begin volgend jaar wordt de link om de DVD te kunnen
downloaden, naar u verzonden. Zorg dat uw gebedsgroep bij uw Regiocoördinator bekend is ! Het is een vreugde
om samen
kijken naar deze opnames
! En..Veronica
wil graag
het bezit is van de DVD.
HetteMothersPrayers
thema voor
het komende
jaardat
zalelke
zijngebedsgroep
: “Vraag ominberscherming”

“Vraag om bescherming” zal het jaarthema zijn van MothersPrayers in 2014!

Regio Contactpersonen
Land – Coördinator/ regio Overijssel/Gelderland:
Christine van Laar-Witte, St. Mothers Prayers ,p/a Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864

mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org
Regio Noord-Nederland
Katja van Rheenen-Meyknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180

kmeyknecht@gmail.com
Regio Utrecht + ’t Gooi
Anneke van Ede-Athmer, Snelliuslaan 26, 1222 TE Hilversum, 035- 6409029

vanede-athmer@planet.nl
Regio Noord-Brabant
Tutty Petersdorff-Reynhart, Torecpad 13, 5625 EW Eindhoven, 040- 2425738

retno@planet.nl
Regio Limburg
Wies Mom, Bisschoplaan 20, 6085 AW Horn, 0475-589135

mlgmom_bertrand@hotmail.com
Regio Zuid- Holland
Marja Vervoorn-Bremer, Cederlaan 11, 3319 EW Dordrecht, 078-6210580

vervoornbremer@hotmail.com

Voor vaders en echtgenoten:
FathersPrayers
Stichting Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65 3992 BE Houten

contact@fathersprayers.org

Als u vragen heeft na het lezen van deze Nieuwsbrief, kunt u contact opnemen met Christine van Laar.

