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“WEES DANKBAAR DAT WE ER NIET ALLEEN VOOR STAAN EN MAAR TIJDELIJK HOEDERS ZIJN 
VAN HUN ZIELEN” 
..is het jaarthema van Biddende Moeders: ‘onze verantwoordelijkheid is maar van korte duur en 
die tijd moeten we echt dankbaar zijn dat de Heer bij ons is’. Give thanks, give thanks to 
the lord Most High. Give thanks, give thanks to the King. Give thanks, give thanks, He is 
deep in my heart and causes my soul to sing (lied “All thanks to You Lord” van de CD 
Unfolding Grace) 
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Bezinning Jaarthema 
Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders 
 

De moeilijkheden die onze kinderen overkomen, raken ons, als 
moeders. We vragen ons af welke oplossingen er zijn. Soms zijn de 
dingen die gebeuren niet gemakkelijk te veranderen. Dan kan het je 
teveel worden. En dan? We denken vaak de dingen zelf te moeten 
doen (of zelfs op te lossen). Als je alles alleen moet dragen, dan 
kunnen de lasten een keer te groot worden. God voorziet op 
meerdere manieren. Belangrijk is dit besef: dat je er niet alleen voor 
staat. Moeders worden niet voor niets samengebracht, niet allereerst 
om adviezen aan elkaar te geven of met oplossingen te komen, maar 
door volhardend samen te komen en te bidden, als eerste. We 
vertrouwen onze kinderen toe aan God. Op die manier maken we ook 
duidelijk dat we er niet alleen voor staan; verenigd in gebed, redt God 
onze kinderen. God kent de noden en de moeilijkheden van onze 
kinderen van deze tijd. Hij laat dingen toe; de beproevingen in het 
leven kunnen zo zwaar voor ons zijn, maar God wil er voor ons zijn. Hij 
troost en sterkt ons tot geloof en standvastigheid. Wil biddende 
moeders ons dat niet geven? 

Ouders zijn de allerbelangrijkste mensen voor hun kinderen. Als 
eersten zijn ze geroepen hun kinderen te begeleiden en op te voeden, 
met alles wat ze kunnen. Niemand mag die taak overnemen. Het is 
door God gegeven. Het lijkt soms een bovenmenselijke taak. God zelf 
is als eerste Vader en beschermer van al zijn kinderen. Ouders staan in 
zijn verlengde. God houdt niet alleen méér van onze kinderen dan wij. 
Hij is ook meer bezorgd voor hun geluk dan wij ooit kunnen zijn. En Hij 
zal alles doen om hen te redden, ook al gaat het misschien door diepe 
dalen en kruizen heen. God wil werkelijk onze kinderen redden. Door 
soms moeilijke gebeurtenissen heen roept God de mens. Hij wacht 
tot we ons oprecht tot Hem bekeren en Christus aanvaarden als onze 
leidsman ten leven. De heilige Geest blijft ook spreken tot iedereen, 
als onze geestelijke leidsman. Zo mogen wij als kerk mee werken met 
het plan van God, die de werkelijke hoeder is van onze zielen. God is 
groter en sterker dan alle machten van het kwaad. Wij staan er niet 
alleen voor. Leef met dit vertrouwen en in deze overgave.                

Pastoor van der Mee 

Landelijke Open Dag MP 2016 
 

Het was  een bijzondere  dag, 5 november in 
Utrecht. We waren welkom in  het Thomas 
a Kempis Leerhuis. We kwamen bijeen rond 
het jaarthema: ‘vraag om een zachte 
liefdevolle houding!‘. Er heerste een zachte 
liefdevolle sfeer en een openheid om te 
delen. Er waren in het middaguur hele 
mooie getuigenissen die ons, aanwezigen, 
hebben bemoedigd en gesterkt in het 
vertrouwen op ons gebed tot de Heer.  

Dank aan allen die zich hebben ingezet 
voor deze dag. Allereerst dank aan de 
biddende moeders die de reis hebben 
gemaakt naar Utrecht om deze dag mee te 
maken. Dank aan hen die zijn meegereisd 
om getuigenis te geven. Uw aanwezigheid 
was echt heel bijzonder en ontroerend. 
Dank aan Maurice Schemkes, lid van het 
bestuur van Fathers Prayers, die kwam 
getuigen van zijn roeping tot het Biddende 
Vaderschap.  

Dank aan het Solaceteam. Dank voor de 
praktische hulp en muzikale ondersteuning 
en jullie  gebeden  voor deze dag  En dank 
aan de biddende moeders uit de omgeving 
van Utrecht die ons zo gastvrij en liefdevol 
hebben voorzien van eten en drinken. 

Dank aan Monseigneur Woorts die hoofd-
celebrant was in  de Eucharistieviering na 
afloop van de dag.  

Dank aan pastoor van der Mee onze 
geestelijk leidsman dat hij ons de hele dag 
ten dienste heeft gestaan.  

Dankbaar voor de komst van de Heilige 
Geest in ons midden. Die kwam toen wij 
Hem daarom vroegen en die ons de hele 
dag niet heeft verlaten.  

Dank aan God! 
 

 

In deze Nieuwsbrief:  
Bezinning Jaarthema   p.1 3 dagen van gebed p.4 
Landelijke Open Dag   p.1 Regiodagen   p.4 
Nieuws van Veronica  p.2 Regiocoördinatoren p.4 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van Veronica  

Jezus die gezeten aan de rechterhand van God onze zaak bepleit  

Rom. 8 v 34 b 

Lieve broers en zussen in Jezus, 

Ik richt me ook tot de Broers in deze begroeting, want er zijn nu veel priesters en dominees die ons dienstwerk 

ondersteunen en die het op prijs stellen om onze nieuwsbrief te ontvangen. We willen dat jullie weten altijd in onze 

gebeden te  zijn , en meer dan dat: we hebben de geruststelling te weten, zoals te lezen is in bovenstaand vers, dat 

Jezus zelf bidt voor ieder van ons. En ook zozeer waarderen wij uw gebed.  

Gebed werkt, het werkt echt! Ik weet zeker dat bij velen van ons deze woorden weerklinken in ons hart: “Gebed 

werkt, het werkt echt!“. Sommigen kunnen deze woorden niet laten weerklinken en het kan voor hen de tijd zijn dat 

zij “leunen“ op de gebeden van de anderen. Zij vragen zich misschien af wanneer God hun gebeden zal 

beantwoorden. Dat weten we niet, maar we kunnen zeker zeggen dat elk gebed wordt verhoord maar op Gods tijd 

en Zijn wijze. De boze wil dat we twijfelen en dat we ophouden met bidden; Geef alsjeblieft niet op. God luistert en 

Hij zal onze gebeden beantwoorden, zijn timing is altijd perfect.                                                                                                                                                

Fathersprayers conferentie in Engeland 18 oktober 2016. Ik was blij dat de originele visie van FP gelovig 

bewaard is gebleven, dat de FP groepen de spiritualiteit van volledige overgave aan de wil van de Vader beleven 

zoals wij die ook beleven in Mothers Prayers en dat er niets is veranderd of toegevoegd. Dit is zo belangrijk omdat 

wij zowel van het dienstwerk van FP als van dat van MP voelen dat het rechtstreeks van God komt waardoor wij 

ook doorgaan in de vaste wetenschap dat FP en MP alleen Hem toebehoren. Wij zijn slechts Zijn instrumenten.   

Het lijkt erop dat God de waardigheid van het ouderschap aan het bevestigen is. Als je ziet hoe Hij zijn geliefde 

zonen en dochters doet opstaan om samen met Hem te werken aan Zijn plannen om genezing te brengen in de 

wereld. Als wij ons verenigen in onze wens om ons volledig over te geven aan Zijn Wil, dan is er geen einde aan wat 

kan gebeuren omdat Hij ons zegt: ‘Niets is onmogelijk met God’. (Lucas 1 vers 37) 

Overwegen van enkele schriftlezingen in het afgelopen jaar     

Evangelie vlgs Lucas 6 vers 12-16 In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de hele 

nacht door in gebed tot God. Toen het dag werd riep Hij zijn leerlingen en uit hen koos Hij er twaalf die Hij 

ook apostelen noemde. Simon die hij ook Petrus noemde, diens broer Andreas, Jakobus, Johannes, 

Fillipus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jacobus van Alfeüs, Simon de Zeloot, Judas van Jacobus en Judas 

Iskariot die de verrader is geworden.  Jezus wist al wie hij zou gaan kiezen, dus de reden dat Hij de berg op ging 

was om te bidden omdat hij wist hen te wachten stond. Hij koos de gewonen, de simpelen, de armen en 

ongeschoolden die het nodig zouden hebben om te veranderen in buitengewone mensen. Zij zouden vertrouwen 

nodig hebben en kracht en verdraagzaamheid. Hij bleef de hele nacht voor hen bidden. Wij zijn ook  “geroepen” en 

Hij bidt voor ons. Hij neemt de gewoonheid van onze levens en maakt ze  buitengewoon. Hij verandert onze 

armoede en onze simpelheid. Als we goede opleidingen c.q. banen hebben (gehad), kan het moeilijk zijn dit zo te 

laten gebeuren, te zijn als kleine kinderen.                 

de Psalmen: 19 v 2-5 De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: “Ik kom uit zijn handen”. 

Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd, elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd, zonder tong of taal 

geen stem laat zich horen; en toch klinkt de boodschap over heel de aarde, reikt dat getuigenis tot het 

einde van de wereld. Ook al wordt onze stem niet gehoord, onze boodschap van liefde en hoop gaat tot de einden 

van de aarde.  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vervolg Nieuws van Veronica)  

 

Vreugde door Overgave aan Hem. Ik ben nederig en verbaasd door alle reacties die ik ontvangen heb over mijn 

boek ‘Vreugde door overgave aan Hem’. Ik heb vernomen dat het nu al in niet minder dan 12 talen is vertaald, de 

meest recente vertaling is in het Koreaans. Vele jaren geleden vond mijn geestelijk leidsman dat het belangrijk was 

dat ik op een eenvoudige manier vertelde over mijn ervaringen met 100% overgave aan de wil van God. Hij 

moedigde me aan om te schrijven. Hij vond dat het anderen zou kunnen helpen en dat het belangrijk was om glorie 

te brengen aan God.   

Enkele ontvangen reacties op het boek: 

“Ik heb onlangs een beetje een moeilijke tijd gehad in vele opzichten. Ik besloot om Veronica’s raad op te volgen en 

overal voor te bidden en om los te laten en God te laten. Ik heb een sterk geloof maar ik ben nogal afvallig met 

vertrouwen. Het resultaat was werkelijk wonderbaarlijk, het was adembenemend. Ik hoop dat het boek nog 

verkrijgbaar is, ik zal tientallen exemplaren bestellen om aan vrienden te geven”.  

“Het is zo liefdevol geschreven, niet diep of zwaar theologisch zoals zoveel boeken en het heeft me geweldig 

bemoedigd“. 

Als hulp op de weg van Overgave zou u af en toe een of twee van deze gezegden kunnen overwegen:  

 Blijf klein zodat God groot kan zijn in ons                                                                                                                                 

 We moeten God volgen zodat hij in ons hart kan komen en dan van Hem leren                                                               

 We moeten God God laten zijn, hou het eenvoudig, laat God je heilig maken                                                                   

 Hij kent onze persoonlijkheid. Hij kent onze omstandigheden  

 Elke persoon is in staat om vrijuit ja of nee te zeggen  

 God heeft ons allen geroepen om hier te zijn, we kunnen onze maskers afdoen  

 We kunnen God soms in de weg lopen. Bid en zeg: ’Laat deze dag helemaal in overeenstemming zijn 

met Úw Heilige Wil’  

 Dit is Mothers Prayers: Ik kan het niet maar U kunt het. Geef elke dag aan de Heer en kansen zullen 

komen. 

 Hij doet zoveel in ons. Hij leert ons los te laten   

 We willen alles zijn voor onze kinderen . Het is gebed dat het doet - wij moeten los laten, de kinderen 

hun eigen weg laten vinden - hun eigen relatie met Jezus. 

 Preek niet, laat hen vrijuit gaan. Zeg : Heer, zij horen U  toe. Bid voor hen, dat is beter dan te vitten 

waardoor ze zich afgewezen voelen. Wees er voor hen.  

Hebreeën 11 vers 13 Abraham, Sarah, Izaak en Jacob: In geloof zijn zij gestorven  zonder te hebben 

ontvangen wat hun beloofd was, zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Ik hou van deze lezing 

over vertrouwen en overgave. Vertrouwen om door te gaan met geloven zonder noodzaak te zien, wetende dat 

God zijn beloften zal vervullen. Het herinnert me aan een tekst van een prachtig lofprijslied:  Vertrouw. Geef over. 

Geloof. Ontvang....  

‘Low profile’: dit waren de woorden die we in het begin van Mothersprayers ontvingen en we zien deze dagen  

de wijsheid ervan. Gebruik geen enkele vorm van social media om MP te promoten. Gebruik alleen de 

officiële MP website ; www.mothersprayers.org .We ontvangen veel goedbedoelde “adviezen” over updaten 

en meegaan met deze digitale tijd. Wij hebben de bevestiging gekregen omdat ondanks ons ‘low profile’-

gegeven MP is verspreid in meer dan 100 landen. MP behoort God toe en God is de BESTE publiciteitsagent.  
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Regiodagen Voorjaar 2017 (Voor meer gegevens over deze dagen zie: www.rkactiviteiten.nl) 

Zuid-Holland 

Zaterdag 18 maart   

09.45-13.30 (aansluitend Eucharistieviering) 
Nolensweg 8  3317 LE Dordrecht (in het klooster) 

Limburg  
Dinsdag 23 mei 

10.00 uur 
in het Bisdomgebouw Swalmerstraat 100 te Roermond. 

LANDELIJKE OPEN DAG: 4 NOVEMBER 2017 te ROSMALEN 

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 Athmer, Postbus 521, 1200 AM Hilversum, 06-13765328. Anneke.Athmer31@gmail.com 

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

Regio Limburg 
Wies Mom, Marga Klompestraat 26, 6049 HR Herten, 0475-589135. wiesmom@kuriakon.nl 

Regio Zuid-Holland 
Sylvia Maenhout, Meerburgerkade 74, 2314 VS  Leiden, 06-47133540. sylvia3koningen@gmail.com  

Voor vaders en echtgenoten: 
Stichting Fathers Prayers 
p/a Troubadoursborch 65  3992 BE Houten 
contact@fathersprayers.org / ger.schmeits@home.nl 
www.fathersprayers.org 
 

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u contact op nemen met Christine van Laar: 038-3374864 

mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org 

De 3 dagen van gebed: 
“We  bidden voor de toekomst van onze kinderen en ons land” 
24-25-26 maart Lezingen: vrij: de Psalmen 6 v 1-6; za: 2 Kronieken 7 v 14-16; zo: Jesaja 51 v 3. 
23-24-25 juni      Lezingen: vrij: Job  42 v 6; za: Efeziërs 6 v 18; zo: Habakuk 3  v 1 7-19. 
22-23-24 september        Lezingen: vrij: 1Johannes 1 v 5-9; za: Judas 1 v 17-25; zo: de Psalmen 100 
26-27-28 januari 2018    Lezingen: vrij: de Psalmen 32; za: Lukas 6  v 27-36; zo: Filippenzen 4 v 4-7 
 
Velen van u hebben ons verteld over de zegeningen die ontvangen zijn tijdens de 3 dagen van gebed. Voor degenen voor 
wie het nieuw is, wil ik het graag uitleggen. We reserveren één keer in de 3 maanden 3 dagen (de bovenstaande dagen), 
om als dat mogelijk is, samen te bidden in onze gebedsgroepen. 

De 1e dag is de dag van ons persoonlijke berouw als we de Heer vragen ons te laten zien waarin wij moeten veranderen.                                                                                                                                                                                     
De 2e dag bidden we voor degenen die door hun handelen op wat voor een 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. U vraagt zich misschien af wat wij doen deze dagen. Dat hangt 
heel erg af van de gebedsgroep. Ik snap dat het voor een moeder niet mogelijk is om voor 3 dagen haar gezin te verlaten, 
maar het zou mooi zijn als ze toch wat tijd met haar gebedsgroep of alleen kan doorbrengen in verbondenheid met alle 
Mothers Prayers leden over de wereld. Dus ook al ben je slechts in de gelegenheid om een klein gebed te bidden: het zal 
bijdragen aan het geheel en grote Zegeningen geven aan de wereld. 
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