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Mothers Prayers
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Lieve Moeders,

In deze Nieuwsbrief:

Voor u ligt de nieuwsbrief van Biddende Moeders voor
het najaar, 2015.
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U vindt er o.a. de uitnodiging voor de landelijke open
dag , in november. Een verslag van Veronica over de
wereldconferentie van Mothers Prayers in Rome. Een
stukje van Orlanda Trustfull, de nieuwe coördinator
voor Suriname Een inlegvel met het gebed voor de
wereld en speciaal voor 3 landen. In de komende
maand, oktober 2015, bestaat Mothers Prayers
internationaal 20 jaar. In deze nieuwsbrief vindt u
suggesties om samen met uw gebedsgroep aandacht
te besteden aan dit 20 jarig bestaan, om te vieren dat
deze bijzondere gave, Biddende Moeders zijn , door
God aan ons, moeders, is gegeven.
Het is zo’n geschenk om in kleine groepen met andere
(geestelijke) moeders te bidden voor onze kinderen en
voor alle kinderen over de hele wereld en we willen
God danken voor de vele zegeningen die we hebben
mogen ontvangen en voor de troost en de kracht die
we hebben gekregen bij moeilijkheden.We bidden ook
voor de hele wereld met al haar verdriet en noden,
maar in de eerste plaats bidden wij voor onze kinderen
en kleinkinderen. Laten we elkaar bemoedigen en niet
opgeven, onze gebeden zijn zo nodig! Alleen door
gebed zal onze wereld een betere wereld worden.
Laten we daarbij gericht zijn , niet op de aanvallen van
het kwaad, maar op de Liefde, de Kracht en de
Bescherming van Jezus, Die alles in Zijn handen houdt.
Christine

“Vraag om een zachte, liefdevolle
houding” zal het jaarthema zijn
van Mothers Prayers in 2016!

Landelijke Dag Mothers Prayers in
Duivendrecht, 7 november
Het thema van de Landelijke Open Dag 2015 is “Vraag
om Leiding”. 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.
Programma:
10.00 uur: inloop met koffie
10.30 uur: begin van het programma
13.00 uur: begin van het gebedsuur
14:30 uur: afsluiting van het programma
15:00 uur mogelijkheid om de H. Mis bij te wonen.
(Mgr J.G.M van Burgsteden, Emeritus hulpbisschop van
het bisdom Haarlem-Amsterdam zal mede voorgaan in
deze Eredienst .)
Adres:
Sint Urbanuskerk , Rijksstraatweg 232
1115 AV Duivendrecht
Er is ruime parkeermogelijkheid voor de kerk.
Openbaar vervoer : De trein stopt naast de kerk
Aanmelden is niet nodig.
Wij vragen u een lunchpakketje mee te nemen.
Meer info: mothersprayers_nl@hotmail.com

Veronica over de wereldconferentie in Rome
We hebben een prachtige tijd gehad in Rome. Dank jullie allen voor jullie gebeden. Ik weet zeker dat het door
alle gebedsondersteuning zo’n gezegende conferentie is geworden. Het was ook zo hartverwarmend dat wij
zo’n grote steun hebben gekregen van onze Kardinaal (red: van United Kingdom), die voor ons speciale plaatsen
had geregeld op het St. Pietersplein , om de Audiëntie van de Paus bij te wonen.
Op de conferentie waren er afgevaardigden uit 28 landen: Frans Afrika, Oostenrijk, Brazilië , België (Vlaams en
Frans sprekend), Costa Rica, Tsjechische Republiek, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije , Ierland, Italië,
Korea Litouwen, Luxemburg, Nigeria , Nederland, Malta, Noorwegen, Polen, Rusland, Slowakije, Spanje,
Zweden, Zwitserland en Suriname.
Er waren zes priesters die ons zo dienstbaar waren: elke dag concelebreerden zij voor ons de H. Mis en waren
beschikbaar voor het biechthoren , maar namen ook deel aan de conferentiesessies. Ze deelden met ons hun
liefde voor MP en zegenden met hun priesterlijke zegen de coördinatoren en hun teams, nadat zij hun belofte
hadden gedaan. Deze priesters waren:
Priester Paul Anyansi uit Nigeria
Priester van der Mee uit Nederland
Priester Joe Buttgieg uit Malta
Priester Miroslav Korsak uit Polen
Priester Javier uit Spanje
Priester Marie Thomas uit Frankrijk
Tijdens de conferentiesessies waren we verheugd te horen van de coördinatoren over wat er gaande is in hun
landen. Alles wat er verteld en gedeeld werd, was zo’n gezegende bevestiging van wat God aan het doen is in
Mothers Prayers over heel de wereld en het was zo bemoedigend voor ons allemaal om dit te horen.
We hebben genoten van onze “bonte avond”. Vele landen gaven een optreden: we hebben jodelen geleerd van
de Oostenrijkers, het team van Zwitserland gaf een beeld van de duivelse verleidingen die onze gebedsgroepen
moeten weerstaan, we hebben de adembenemende kostuums mogen aanschouwen uit Korea en Nigeria,
geluisterd naar de zang van Italië, Noorwegen en Suriname , een elegante dans uit Spanje mogen aanschouwen
en hartelijk gelachen om een sketch uit Malta (waarin priester Joe een zeer geloofwaardige boer speelde). We
hadden samen een mooie vriendschappelijke avond en alle zusters van het klooster waar we logeerden,
kwamen kijken en genoten.
Ik denk dat wij deze 20e verjaardag van Mothers prayers in Rome niet zullen vergeten. Het was een gezegende
mix van gebed, zang, delen, onderwijs en de herbelofte van onze toewijding aan de Heer. Wij allen danken Hem
voor de vele zegeningen.

MP Landcoördinator Suriname: Orlanda Trustfull
“Beste Biddende Moeders,
Allereerst wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Orlanda Trustfull en ik woon in Suriname. Het ontstaan van Biddende
Moeders dateert uit 2008, toen Marie Goormachtigh met vakantie in Suriname was. Tijdens de Conferentie van de
Charismatische groepen in april 2008 kreeg zij de gelegenheid om ons kennis te laten maken met het fenomeen
Biddende Moeders. Het was nog niet bekend in Suriname en heel veel moeders waaronder ik werden enthousiast. Er
werden 3 groepen opgericht en momenteel telt Suriname 10 groepen Biddende Moeders uit diverse Parochies, ook
buiten Paramaribo. Marie bleef kontact houden als coördinator omdat de mogelijkheid bestond, dat zij zou
remigreren. Helaas kon dat om diverse redenen niet en in 2013 toen wij ons 5-jarig bestaan vierden kwam zij dit
heuglijk feit meevieren en deelde mede, dat ze van Veronica fiat had gekregen om een andere coördinator te
benoemden in Suriname. Ik Orlanda werd hoofdcoördinator en er werden nog 2 dames benoemd om te assisteren.
Het waren natuurlijk ook Biddende Moeders, die ondanks hun drukke bezigheden bereid waren om te helpen. Verder
werd Pater Noordermeer als geestelijk leider benoemd. Toen ik hoorde, dat er in juni een Wereldconferentie van
Biddende Moeders in Rome zou zijn vanwege het 20 jarig bestaan, heb ik alles op alles gezet om ook aanwezig te
kunnen zijn. Na een vliegreis van 9 uren naar Nederland kon ik de volgende dag weer op het vliegtuig stappen naar
Rome. Samen met Marie, Christine, Tutty en pastoor v/d Mee hebben wij een fijne tijd gehad in Rome. Dit had ik niet
willen missen. Het was fijn om Veronica te ontmoeten en gesprekken met haar te voeren. Het hoogtepunt in Rome
was een bezoek aan het Sint Pietersplein, waar we de Paus van heel dichtbij mochten zien. Ook de Sint Pieters
Baseliek hebben wij bezocht. Op donderdagavond 18 juni werden vele moeders herbenoemd als coördinator van hun
land. Ook ik werd door Veronica officieel benoemd als coördinator voor Suriname. Marie Goormachtigh werd
benoemd als Senior, omdat zij haar functie nu officieel had overgedragen. Met een zeer voldaan gevoel ben ik op
zondag 2 augustus j.l. weer vertrokken naar Suriname. Dit had ik voor geen goud willen missen!!!
Gods Rijkste Zegen wens ik jullie allen toe. En wie weet tot ziens in Suriname als we ons 10-jarig bestaan vieren in
2018!!!!!!!!!”

Getuigenissen
Een moeder schrijft: “Toen ik op weg was naar de landelijke open dag van de Biddende Moeders in Nijmegen vorig
jaar, bleek dat de bus die mij naar de H. Landstichting zou moeten vervoeren, niet reed die dag. Ik deed navraag bij
de chauffeurs. Zij wezen mij de bus die ik kon nemen. Bij de bus gekomen, wilde ik voor de zekerheid weer
informeren bij de chauffeur. Een mevrouw liet mij voorgaan omdat ze merkte dat ik een dringende vraag had. Zij
ging ook die kant op, ze merkte mijn onzekerheid of het allemaal wel goed zou komen en bood mij een prentje aan
van O.L. Vrouwe van de Vrede en vroeg waar ik naar toe ging. Zij moest daar ook in de buurt zijn voor een
bijeenkomst van de charismatische vernieuwing en ze liep met mij mee en ze gaf mij een gebed: Gebed voor berouw
en verzoening (Ik wil dat je op Mij steunt) en ze wees mij het fietspad dat ik in moest lopen om op mijn bestemming
te komen. Ik kwam daar precies op tijd aan. Voor mij was het allerbelangrijkste de boodschap die ik kreeg: Steun op
Mij, vertrouw op Mij. Zo mooi en toepasselijk is Gods voorzienigheid geweest voor mij op die dag. Dank aan de Heer,
Alle lof waardig.”
Een oma schrijft: “Ik beloofde om te getuigen als ik verhoord zou worden omdat het mij onmogelijk leek om
verhoord te worden. Het ging om mijn kleinzoon die van school gestuurd is omdat hij zich niet goed gedraagt. Ook
is hij met justitie in aanraking gekomen omdat hij met een speelgoedgeweertje naar school is gekomen en de leraar
bedreigd heeft. Volgens hem zelf om grappig te zijn; hij zag er de ernst niet van in. De school neemt het heel serieus
en wil hem niet meer terug hebben. Om in aanmerking te komen voor een aangepaste school (hij heeft de
aandoening ADHD) moest de oude school hem na behandeling terug kunnen nemen. Ik dacht: dat kan niet! Maar
voor onze HEER is niets onmogelijk. Na weken lang thuis te zijn geweest zonder regelmaat (die hij juist zo hard
nodig heeft) is hij toch aangenomen op de aangepaste school. Dank je wel Onze Lieve Heer. Zijn vader (mijn zoon)
zei: "Mam dit is uit de hemel komen vallen". Zijn moeder, die ongelovig is, zei: "Mam je wil niet weten hoeveel
moeite dit heeft gekost voor ons en de nieuwe school". Maar ik weet dat dit een Gebedsverhoring is en ben daar heel
blij mee.”

MP op TV
Wij willen u graag wijzen op een televisie-uitzending van 9 augustus op de NPO: Het Geloofsgesprek.
Hierin vertelt een moeder aan Leo Feijen, over haar geloof en ook over Biddende Moeders. Hieronder
vindt u de link, waarop de uitzending te bekijken is.
http://www.npo.nl/geloofsgesprek/09-08-2015/RKK_1670337

Getuigenissen van moeders uit de wereld

20 jaar MP – Viering in onze groepen
De precieze maand van de 20e verjaardag van MothersPrayers is oktober 2015. Daarom gaan wij 30 oktober, met
een kleine
Het Mdelegatie (regiocoördinatoren) vanuit Nederland naar Londen om de feestelijke bijeenkomst bij te
wonen in de Westminster Cathedral Hall op 31 oktober
Misschien wilt u ook iets organiseren om het 20-jarig bestaan te vieren in uw gebedsgroep?
Indien katholiek, kunt u bijvoorbeeld vragen aan uw parochiepriester om een misintentie uit de spreken uit
dankbaarheid voor Mothers Prayers: voor de vele zegeningen die we hebben ontvangen en de troost en kracht
bij moeilijkheden. U zou dan samen met uw gebedsgroep naar de kerk kunnen gaan om deze mis bij te wonen.
Indien niet katholiek, kunt u vragen aan uw voorganger om een gebedintentie uit te spreken bij de voorbeden.
Wij vinden het erg leuk om te horen hoe uw gebedsgroep het heeft gevierd!

Fathers Prayers – Internationale bijeenkomst in Bretagne
Uitnodiging:
25 tot 27 september organiseert Fathers Prayers een internationale bijeenkomst van Biddende Vaders in Bretagne.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.fathersprayers.org.

3 dagen van gebed
25-26-27 september
29-30-31 januari 2016

Lezingen: de Psalmen 51 ;2 Kronieken 7 v 12-14; Daniël 2 v 20-23
Lezingen: Jeremia 7 v 2 -3; Genesis 18 v 24-33; de Psalmen 103 v 1-5

Veronica nodigt ons, Biddende Moeders, uit om mee te doen met de 3 dagen van gebed. Mocht u mee willen
bidden, dan kunt u op deze 3 dagen als gebedsgroep samen komen of, als dat niet mogelijk is, individueel thuis
meebidden. Weet dat u altijd bidt in verbondenheid met alle biddende moeders over de hele wereld

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, Prins Bisschoplaan 20, 6085 AW Horn, 0475-589135
wiesmom@kuriakon.nl
Regio Zuid-Holland
Sylvia Maenhout, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag, 06- 47133540
sylvia3koningen@gmail.com
Voor vaders en echtgenoten:
Stichting Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65 3992 BE Houten
contact@fathersprayers.org / www.fathersprayers.org
Als u vragen heeft na het lezen van deze Nieuwsbrief, kunt u contact opnemen met Christine van Laar.

Gebed voor Vernieuwing
Het is nu een jaar geleden dat verschillende landen zijn gaan bidden voor de wereld en speciaal elke maand
voor 3 nieuwe landen voor vernieuwing van geloof en voor groei van Mothers Prayers. Een initiatief dat
ontstaan is na de wereldconferentie van Mothers Prayers in 2012 waar Polen, Indonesië en Canada begonnen
zijn om samen te gaan bidden en later ook andere landen erbij uitgenodigd hebben. Op dit moment zij we
met 17 landen in eenheid van hart en geest met elkaar in gebed verbonden en mogen we voorsprekers zijn
voor de wereld. Een wereld die zo verward is en waar zoveel verdriet is zeker nu het grote probleem van de
vluchtelingen erbij is gekomen. Bogumila Jedrzejewska, van het team van voorbidders van de Biddende
Moeders uit Polen, die dit coördineert, mailt maandelijks de 3 nieuwe landen door met achtergrondinformatie
over die 3 landen zodat we ons gebed nog iets concreter kunnen maken.
Hebt u het verlangen om dagelijks voor de wereld en specifiek maandelijks voor 3 nieuwe landen te bidden
laat het mij dan even weten (adresgegevens op het einde van deze nieuwsbrief), dan ontvangt u per mail de
landen waar we voor bidden. Indien u geen mailadres hebt kunt u mij telefonisch uw adres doorgeven en
ontvangt u per post de landen. Het beste is om eerst onderstaand gebed een maand te bidden en zich daarna
op te geven, omdat u zo kunt ervaren of dit gebed bij u past.
Wies Mom, regioverantwoordelijke Limburg.

Vader, we bidden voor vernieuwing van de wereld,
speciaal voor Land 1, Land 2 en Land 3.
Stort uw Geest uit over uw mensen
en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie.
Een nieuwe ervaring van uw kracht.
Een nieuwe trouw aan uw woord
en een nieuwe toewijding aan uw dienst.
Dat uw liefde mag groeien onder ons
en dat uw koninkrijk mag komen.
Vader, we bidden voor de ontwikkeling,
groei en bescherming van de visie van Mothers Prayers
in Land 1, Land 2 en Land 3.
We vragen U: breng moeders samen,
om in eenheid te bidden voor hun kinderen
en hen in volledige overgave toe te vertrouwen aan uw wil.
We vertrouwen U, Vader, voor de bescherming
tegen de listen van de duivel,
die alleen maar probeert om uw plannen
en doelen te vernietigen.
We verkondigen uw heerschappij in ons leven
en dat uw wil mag geschieden.
Door Christus, Onze Heer.
Amen.

September:
Zambia
Slovenië
Centraal Afrika
Oktober:
Afghanistan
Swaziland
Frankrijk

