NIEUWSBRIEF

voorjaar 2014

Mothers Prayers
Biddende Moeders

VRAAG OM BESCHERMING
is het jaarthema van Biddende Moeders.“Laten wij ons bewust zijn van de boze en hoe graag hij
tweestrijd wil brengen en heersen. Hij zal dit proberen in onze gezinnen, op het werk en in
onze gemeenschappen. Wij moeten op onze hoede zijn en zodra er zich maar een probleem voor
doet, bidden en de Heer vragen ons te beschermen.”(pagina 32, 10 jaar vol zegeningen)

Bezinning Jaarthema
Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders
Bescherm en redt ons
“We maken als mensen heel wat mee. Ons leven is getekend. Soms zijn we
gjhgkgkghj
zelf schuldig aan wat er gebeurt. We hebben bijvoorbeeld een verkeerde
keuze gemaakt of we hebben iets niet goed gedaan.
Ouders, vooral moeders, dragen daarbij ook alles wat er op het bordje van
hun kinderen en ook kleinkinderen komt. Gelukkig hebben we daarom
"biddende moeders". Want God is er ook, als eerste en als laatste. Hij weet
wat we nodig hebben. Hij komt om te redden. Met zijn barmhartigheid
omringt Hij ons.
Wie de psalmen bidt, hoort dat er vaak om bescherming gebeden wordt,
om redding en uitkomst. De noden kunnen groot zijn en ons te boven
gaan. Gelukkig is er dan het gebed, dat ons en onze kinderen kan dragen.
We kunnen en mogen steeds alles in Gods hand leggen.
Wat er gebeurt, heeft zijn betekenis. In de brief van de apostel Jacobus (Jac
1, 2-4.12), en ook in de brief van de apostel Petrus (1 Petr 1, 6-7) wordt
gezegd dat de beproevingen en de moeilijkheden de waarde van ons
geloof testen. Door de moeilijkheden kunnen we immers ons geloof verliezen. Dan zijn we alles kwijt. Door deze beproevingen en moeilijkheden
kunnen we groeien in standvastigheid en in hoop. Dat houdt ons in leven.
Zo is het geloof een kostbare schat. We hebben de wijsheid van God nodig.
Die is anders dan de wijsheid van deze wereld. God wil ons verlichten met
zijn Woord en met de bijstand van zijn heilige Geest. En we blijven bidden
zonder te twijfelen.
We gaan nu op weg naar Pasen. "Vreest niet" zegt de Heer: "Ik heb de
wereld overwonnen" (Joh 16,33). Zijn kruisdood is omwille van onze zonden
en zijn verrijzenis is voor onze rechtvaardiging. We zijn niet langer alleen
overgeleverd aan de vernietigende machten van deze wereld. Dat geeft
hoop en leven. Zo kunnen we blijven bidden om behoud en redding, om
bescherming en om wijsheid. God wil het ons geven door Christus, en met
zijn Geest.”
Pastoor van der Mee

In deze Nieuwsbrief:
Bezinning Jaarthema
Landelijke Open Dag MP
Nieuws van Veronica
Zegen volwassen kind
Vragen aan Veronica
3 dagen van gebed
Nieuwe Regiocoördinator
Regiodagen voorjaar
Coördinatoren

p1
p1
p2
p2
p3
p4
p5
p5
p5

Landelijke Open Dag MP 2013
In Dordrecht zijn we op 26 oktober met veel
moeders bijeen gekomen. Het was een mooie
dag van kennismaking, ontmoeting, inspiratie
en gebed. We hebben ons bezonnen op het
thema:
´Wees
je
bewust
van
je
verantwoordelijkheid´ en we hebben liederen
van de Engelse CD in het Nederlands
gezongen. Ja.. Marianne Schmeitz, een
biddende moeder uit Limburg heeft, samen
met haar man, alle liedjes van de CD "Rejoice"
in het Nederlands op muziek gezet. Zij heeft
ons op deze open dag ook muzikaal
ondersteund, met stem en gitaar.
Dank aan de biddende moeders van
Dordrecht, dank aan alle aanwezige moeders,
aan pastoor van der Mee en kapelaan Simons.
En bovenal: Dank aan God.
Marja Vervoorn, de regiocoördinator van
Noord- en Zuid-Holland heeft na de landelijke
dag haar regio-coördinatorschap neergelegd.
Ze wil vrij zijn voor wat God van haar zal
vragen. Wij danken Marja voor 7 jaren
dienstbaarheid aan Mothers Prayers. Sylvia
Maenhout heeft
aangeboden
om
het
coördinatorschap voor de regio Zuid-Holland
op zich te nemen. Verderop in deze
nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor (pagina 5).

Nieuws van Veronica
Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matteüs 11 v 28-30) …..

…..Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u (Fillipenzen 4 v 4)
“Het afgelopen jaar is zeer vruchtbaar is geweest. Alle kracht kwam door gebed en door God steeds te
vragen om de leiding te nemen. We voelden dat we niet moesten proberen dingen op onze eigen manier
te doen, maar biddend wachten op Zijn tijd en ondervinden hoe Hij ons de weg zou wijzen. Hoe
ontvankelijk is dit gebleken! Hij heeft ons alle moeders gebracht. Mothers Prayers is nu al in 118 landen !

Nieuws
van Veronica
Er zijn zoveel
gebedsverhoringen
en er starten steeds weer nieuwe gebedsgroepen in veel landen. Elke nieuwe groep brengt veel
zegeningen, aan ons, maar ook aan ons allen, omdat we verenigd zijn in gebed, door dat speciale gebed in ons gebedenboekje (nr 6).
Niet alleen onze kinderen en kleinkinderen worden gezegend, de moeders ook! Zoveel moeders vertellen me dat, door het bidden in
Mothers Prayers, hun leven veranderd is. Velen hebben Christus weer gevonden, of hebben Hem voor het eerst ontmoet. We hebben
zoveel om God voor te danken. Prijs Hem om zijn grote Goedheid. “De Heer wil ik altijd prijzen. Ik zing steeds een loflied voor Hem.“
(Ps 34 v 1)
Zovelen hebben in het afgelopen jaar “Star house“ bezocht. Ik ben aanwezig geweest op 7 conferenties in 7 verschillende landen,
waaronder Rusland, België, Ierland en Polen. Ik heb veel mogen spreken en retraites mogen leiden. In Engeland start er iedere week
wel een nieuwe groep. Dank aan God.
Nieuwe vertalingen van de gebedenboekjes (nu reeds in 40 talen vertaald!):
Arabisch
Swahili
Mandarijn/Cantonees
Italiaans
Koreaans
Oekraïns
Braziliaans/Portugees
Bambara/ Malinees.
Veel moeders vroegen naar het onderstaande gebed, dat al meerdere malen in de ( Engelse ) Nieuwsbrieven heeft gestaan .
Daarom nog eens..
De zegen van een ouder voor een volwassen kind
Ik vraag de zegen van de Heer over jou, mijn kind. Je hebt het huis verlaten en je leeft daar buiten op jezelf. Moge de Heer je zegenen als je ’s
morgens wakker wordt en jou deze dag veilig bewaren naar lichaam, ziel en geest. Moge Hij met jou meelopen nu ik dit niet langer kan. Moge
Hij de plaatsen zegenen waar je woont en werkt en zijn liefdevolle zorg aan jou laten zien, zoals ik eens deed toen ik jou zo vaak vroeg: waar je
was geweest en met wie. Moge Hij je zegenen als je onderweg bent en allen die met je meereizen. Moge Hij jouw financiën zegenen en jou
leren vrijgevig te zijn aan hen die minder hebben dan jij. Moge Hij je leiden op waarachtige wegen, jou helpen je te herinneren, het beste van
jezelf te geven en noden van anderen boven je eigen nood te plaatsen. Moge Hij je leren te vergeven, zoals we vaak elkaar hebben vergeven...
als jij struikelde en ik jou berispte. Als ik ‘NEE’ zei en jij dat niet begreep. Moge je gezegend worden met de kennis van de liefde van God, die
jou leidt en jouw pad verlicht. Zoals ik gezegend ben in het weten, dat jij veilig bent onder de schaduw van Zijn vleugels. Moge je groeien in je
relatie met de Heer, gezegend zijn in de zekerheid dat Hij nooit tekort zal schieten in Zijn liefde. Je nooit in de steek zal laten en er altijd zal
zijn om je te troosten. Moge je gezegend zijn in de zekerheid, dat ik me geen zorgen maak, omdat ik weet dat jij veilig bent in de handen van
de enige Persoon, Die meer van je houdt dan ik ooit kan. Amen.

Fathers Prayers
Enkelen onder u zullen al hebben gehoord dat mijn broer Diaken Maurice Williams, in mei vorig jaar overleden is. Hij leed al lange
tijd aan een auto-immuunziekte. Hij was in zijn leven een groot voorbeeld van Leven in Overgave aan de Wil van God. Hij zal zeer
gemist worden door ons en, als grondlegger van Fathers Prayers, ook door alle leden van Fathers Prayers over de hele wereld. Wilt u
bidden voor hem en voor zijn gezin?
Fathers Prayers is aan het groeien in veel landen. Als u meer zou willen weten over dit dienstwerk, neemt u dan contact op met
Willem, hij is nu de verantwoordelijke voor Fathers Prayers. Zijn e-mailadres is: contact@fathersprayers.org.

Vragen aan Veronica
Mogen wij informatie over Mothers Prayers plaatsen op onze internet-site?
Doe dat niet voordat er eerst contact is geweest met je coördinator. We hebben gehoord dat er door misverstanden verkeerde
informatie werd doorgegeven. Zoiets kan grote schade berokkenen aan het dienstwerk. Ik begrijp ook dat sommige sites alles
dat verschijnt op hun site, als hun eigendom beschouwen. Wees dus voorzichtig. Wees bijzonder voorzichtig als je iets
negatiefs geschreven ziet over Mothers Prayers, neem altijd contact op met je coördinator. De tegenstander probeert van alles
om verdeeldheid te zaaien. Organiseer ook geen dagen voor Mothers Prayers na eerst te hebben overlegd met je coördinator .
Elke week dezelfde gebeden, kunnen we niet eens wat anders bidden?
Het belangrijkste om te onthouden is, dat wij geen van de gebeden moeten weglaten. Deze gebeden bereiden ons hart voor
op het belangrijkste van het gebedsuur, het moment dat wij onze kinderen bij het Kruis brengen in Overgave. Na elk gebed is
er een moment van pauze, of een moment om een toepasselijk gebed toe te voegen, wat de Heer onze harten ingeeft.
Onlangs vertelde Carolyn ons dat zij en de moeders in haar gebedsgroep, elke paragraaf echt heel langzaam lezen, nadenkend
over ieder woord. Heel vaak gebeurt het dan dat deze woorden onze harten raken op een nieuwe manier, ook al hebben we ze
al zo vaak gezegd. Probeer dit maar eens.
Onze gebedsgroep wil graag goede doelen ondersteunen namens Mothers Prayers, mag dat?
Andere activiteiten, zeker liefdadigheidsinitiatieven zijn lofwaardig en goed om aan mee te doen, maar zij horen niet bij de
Visie van Mothers Prayers. Mothers Prayers is een gebedsdienstwerk, en wij zijn geroepen om de eenvoud en de spiritualiteit
te behouden precies zoals deze door de Heer aan ons zijn gegeven. Je bent zomaar afgeleid. En dan kan de nadruk gaan liggen
op het actief bezig zijn in plaats van het bidden. Alle andere activiteiten horen onder de paraplu van de parochiepriester of
pastor en kunnen niet “Mothers Prayers” heten.
Als een moeder bij onze gebedsgroep wil komen (en we zijn juist zo blij met ons aantal) wat antwoorden we dan?
We moeten ervoor oppassen dat we niet een Holy huddle* worden in onze gebedsgroepen, zodanig, dat we niet willen dat
iemand erbij komt en de groepsband verbreekt. Maar we dienen juist open te staan en nieuwe leden te verwelkomen. Het is
goed om een ieder die ons benadert, voor te stellen om, zeg maar, 2 x mee te bidden zodat ze kunnen zien en ervaren hoe we
bidden. Als we daarna vinden dat we als groep compleet zijn, kunnen we opperen dat iedere moeder zelf een gebedsgroep
kan beginnen, erbij vertellend, dat er slechts 2 moeders nodig zijn om te beginnen. Het is heel liefdevol om dat nieuwe groepje
dan te helpen en te ondersteunen .
*Ik zou Holy huddle willen beschrijven als: gelovigen in Jezus Christus die het veilige net van andere gelovigen nodig hebben: gelovigen die
afhankelijk zijn van andere gelovigen, in vriendschap, leren,ondersteuning, bemoediging, mening, kameraadschap, diensten, inspiratie, enz .

Veronica: “De spiritualiteit van Mothers Prayers is alles aan Jezus geven.”
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herinneren dat God onze harten ziet en ons door en door kent. Hij weet van ons verlangen om alleen Zijn Wil te doen en Hij begrijpt
“We hebben ongeveer 350 leden. De groepen hebben ervaren dat ze gedijen als ze trouw blijven aan de visie van Mothers
onze smart en ons verdriet. Dus als we geen vrede meer voelen in ons hart, kunnen we God vragen om elke schuld, ongerustheid, of
Prayers. Een vrouw schreef dat Biddende Moeders een van de beste dingen was die haar is overkomen. De aardbeving heeft
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ook families geraakt: tien biddende moeders-groepen moesten verdriet en gemis verwerken.”
Los laten is zo moeilijk, maar het is echt de enige weg. Geef al uw zorgen over aan de Heer, Hij zal uw leven dragen ( Ps 55 v 23).”
RUSLAND
“Dit grote land dat zoveel nationaliteiten en denominaties herbergt, ook daar komen de moeders samen en zijn ze verenigd in
Biddende Moeders. Voor God zijn er geen grenzen of scheidingen. Moeders komen weer tot geloof door Biddende Moeders en

Veronica over de 3 dagen van gebed:
We verenigen ons met alle groepen biddende moeders
over de hele wereld
De 3 dagen van gebed om te bidden voor de toekomst van onze kinderen en ons land
28-29-30 maart
27-28-29 juni
26-27-28 september
23-24-25 januari 2015

Lezingen: Hosea 14 v 2-9; de Psalmen 51; Lucas 9 v 46-48
Lezingen: Marcus 12 v 28-34; de Psalmen 147; Lucas 10 v 24-28
Lezingen: Ezechiël 18 v 27-32; de Psalmen 144 v 11-15; Lucas 18 v 9-14
Lezingen: Efeziërs 5 v 8-14; de Psalmen 24; Matteüs 21 v 28-32

We reserveren 3 dagen om de 3 maanden om ,als dat mogelijk is, in onze gebedsgroepen op een overeengekomen tijdstip ,
samen te bidden .Alle moeders, ook de moeders die alleen bidden mogen weten dat zij bidden in verbondenheid met alle
Biddende Moeders over de hele wereld.
De 1e dag is de dag van ons persoonlijke berouw . We kunnen in stilte vragen of de Heilige Geest ons die fouten en tekorten wil
openbaren waar we ons niet van bewust zijn.
De 2e dag bidden we voor degenen die door hun handelen op wat voor manier dan ook schade toebrengen aan onze kinderen,
handelaren in drugs, verspreiders van pornografie, de media, slecht onderwijs, internet, popidolen etc.. We vragen God hen te
vergeven en hun harten te veranderen.
De 3e dag is een dag van blijdschap, dank en lofprijzing.

God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak hem standvastig (ps 51 v 12).
Ik schrijf deze nieuwsbrief op de eerste dag van de 3 dagen van gebed van januari 2014, de dag dat we God vragen ons al die
keren te vergeven dat we Hem hebben beledigd.
Ik herinner mij ineens, die keer, toen mij was gevraagd een retraite te leiden. Ik had de Heer van te voren gevraagd, waarover hij
wilde dat ik sprak. Zuiverheid ontving ik. Ik wilde precies weten wat Hij bedoelde en toen kreeg ik de woorden: Zuiverheid van
hart.
Op de dag van de retraite werd ik wakker met de woorden van het 1e gebod: “Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen
aanbidden en boven alles beminnen”. Ik voelde dat de Heer van ons vroeg om onszelf de vraag stellen: is er een god in mijn
leven die ik plaats boven de enige Ware God? Ik dacht meteen aan de 2 grote goden die in deze tijd zo’n heersende plaats
innemen en ons weg leiden van Hem: materialisme en New Age praktijken. Deze goden lijken er niet zo toe te doen, maar op
een hele subtiele manier worden wij weggeleid van ons volledige vertrouwen op de Heer en Zijn wegen.
Laten wij nu, aan het begin van het nieuwe jaar, de Heer vragen ons alles te openbaren wat ons tegenhoudt om met blijdschap,
de Vreugde en de Vrijheid, te ervaren die we mogen voelen als we heel dicht bij Hem zijn.
God, schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak hem standvastig. Ik wens u alle genade en geluk aan het begin
van dit nieuwe jaar. Laten we God, onze Hemelse Vader, altijd danken voor alles wat Hij heeft gedaan in onze levens en voor
Zijn Vrede, die we ontvangen door het besef van Zijn Liefde.
In Jezus zijn liefde,
Veronica
PO Box 416
Sevenoaks Kent
England TN14 6WE
Tel 0044 (0)1959 532505
office@mothersprayers.org

Volgend jaar, 2015, is een heel speciaal jaar
want Mothers Prayers bestaat dan 20 jaar!
We prijzen God, die ons heeft geleid en ons in alle
noden heeft voorzien.

Meer over de geplande festiviteiten vindt u in de
Nederlandse najaars-nieuwsbrief.

Nieuwe regio-coördinator Zuid-Holland
Mag ik mij voorstellen als de nieuwe regiovertegenwoordigster van Zuid Holland.
Sylvia Maenhout wonend in Den Haag, werkend in Rotterdam. Ik ben geen moeder maar wel vele malen peettante van kinderen van
vrienden. Vaak gevraagd omdat ik van kinderen houd en heel veel van Jezus en Zijn Kerk. Toen ik 11 jaar geleden vanuit het zuiden
naar Den Haag kwam, ben ik in het Willibrordushuis terecht gekomen. Daar werd regelmatig over Mothers Prayers gesproken en ik
ontving de Nieuwsbrief. Maar pas nu dat ik een parochie woon en door een moeder benaderd werd om een biddende moedergroep op
te zetten, maak ik deel uit van de biddende moeders. Daarom merk ik hoe goed het doet als (geestelijke) moeders met elkaar te
bidden en dat het ook een kans is om te groeien in geloof. Ik hoop naast zelf toe te nemen in de spiritualiteit van Mother Prayers ook
nieuwe groepen te begeleiden en anderen bij te staan.
Neem gerust contact op via de mail sylvia3koningen@gmail.com en ik hoop met velen kennis te maken op de regiodag 5 april a.s.

Regiodagen Voorjaar 2014
Friesland/Groningen/Drenthe

Noord-Holland

Zuid-Holland

Overijssel (regio-ochtend)

Noord Brabant

Limburg

Zaterdag 22 maart
11.00 uur
Titus Brandsma Huis
Bonifatuisplein 21, Leeuwarden

Vrijdag 23 mei
09.30 uur (09.00 H. Mis)
Stefanshof
Grotestraat 207, Borne

Zaterdag 29 maart
10.00 uur
H.Laurentiuskerk,
Herengracht 17,
Weesp
Zaterdag 24 mei
10.00 uur
parochiezaal vd H.
Antonius v Paduakerk
Lieshoutseweg 9A
Nijnsel (S-Oedenrode)

Utrecht/het Gooi

Zaterdag 5 april
13.30 uur
Parochiecentrum van de
Paschalis Baylonkerk,
Wassenaarseweg 53, Den Haag
Dinsdag 17 juni
10.00 uur
Pastorie Ubachsberg
Kerkstraat 28, Ubachsberg
gemeente Voerendaal

Zaterdag 17 mei
10.00 uur
Parochie Johannes de Doper
Oranje Nassaulaan 2,
Utrecht
Donderdag 19 juni
10.00 uur
Parochiezaal Paterskerk
Leunseweg 5, Venray

Landelijke open dag: 8 november 2014 te Nijmegen
Voor meer gegevens over deze dagen raden wij u aan regelmatig op www.rkactiviteiten te kijken.
Als uw gegevens bij ons bekend zijn, wordt u via de mail en per post ook persoonlijk voor de dag in uw regio uitgenodigd .

Regio Coördinatoren
Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/ Regio Noord-Holland:
Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864
mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org
Regio Noord-Nederland
Katja van Rheenen-Meijknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180
kmeijknecht@gmail.com
Regio Utrecht + het 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
wiesmom@kuriakon.nl

Regio Zuid-Holland
Sylvia Maenhout, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag
sylvia3koningen@gmail.com
Voor vaders en echtgenoten:
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.

