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o De Landelijke Open dag wordt dit jaar gehouden in Roosendaal (N-B).  

Adres: St Josephkerk, St.Josephstraat 2 te Roosendaal op 10 november 2018.             

o Wilt u de getuigenissen ontvangen die horen bij de Engelse nieuwsbrief? Stuur dan een 

bericht naar netherlands@mothersprayers.org of bel 038-3374864                    

o Zoekt u een gebedsgroep bij u in de buurt of heeft u vragen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief neemt u dan contact op met Christine van Laar via bovenstaande gegevens.  
 

Bezinning Jaarthema (p. 24 gebedenboekje)  
Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders 

God houdt meer van je kinderen dan jij 

De grootste openbaring van God is: Hij is liefde. Het is moeilijk om 

dat ten volle tot je te laten door dringen. Alles wat God doet en 

toelaat staat in het teken van zijn liefde. Paulus zegt het, om ons te 

overtuigen, als volgt: “Niets kan ons scheiden van de liefde van 

God”. En hij voegt eraan toe, “die was in Christus Jezus”. Jezus 

heeft ons op het kruis de volheid van Gods liefde voor ons laten 

zien, Het kruis, teken van mislukking en ondergang, is door Hem 

teken van ons geloof geworden., om te leven met hoop en deze 

oneindige liefde, die van God komt.  

We begrijpen niet alles in het leven en ook niet de weg die onze 

kinderen gaan. Wat kunnen we doen, is altijd een vraag en we doen 

van alles, vaak in een verkeerde volgorde. Wij denken zelf veel te 

kunnen doen en te kunnen regelen. Zo vergeten we gemakkelijk het 

eerste en het belangrijkste. Niet alleen houdt God veel van onze 

kinderen; Hij houdt méér van onze kinderen dan wij! Hij zal er ook 

alles voor doen.  Zo wil Hij dat we Hem onze kinderen echt toe 

vertrouwen en Hem ook steeds vragen Vader (en Moeder) te zijn 

voor onze kinderen. Ons gebed moet vaak gezuiverd worden in en 

door ons leven, in deze overgave en in dit vertrouwen. 

God werkt in de geschiedenis, zowel in ons leven als in het leven 

van onze kinderen. Hij is niet ver weg van ons. Wat er ook gebeurt: 

God weet ervan en Hij kan en wil het ten goede leiden. Dat heeft Hij 

ten volle laten zien met zijn kruis en verrijzenis. We zijn dus nooit 

ten einde raad en geven de moed niet op.  

Het charisma van “biddende moeders” is dan ook meer dan alleen 

bidden voor onze kinderen. Het is ook om je deze geest eigen te 

maken van dit geloof, met deze hoop en deze liefde van God. De 

trouw van God begeleidt ons en onze kinderen ons hele leven lang. 

God geeft niet op en Hij houdt niet op.  Hij laat zich ook niet weg 

sturen. Ook als wij niets meer kunnen of er niet meer zijn, Hij is er. 

Hij staat altijd aan onze deur en de deur van onze kinderen en Hij 

wil binnen gelaten worden, om heil en genezing te brengen.  

Dit mag onze zekerheid zijn bij al ons bidden en ons leven met onze 

kinderen. 

 
Pastoor van der Mee 

Suriname 10 jaar MP jubileum 
 Sedert april 2008 zijn diverse groepen Biddende 
Moeders actief in Suriname. Sommige groepen 
komen bijeen in de Parochiekerk en andere 
groepen komen bij iemand thuis bij elkaar. Nu in 
2018 is het tijd voor een feest en dat werd goed 
voorbereid en het was echt de moeite waard, dat 
ik erbij was. Het feest werd gepland op zaterdag 7 
april. Eerst was er een Eucharistieviering in de 
Basiliek van Petrus en Paulus. De geestelijk Leider 
van de groepen Pastoor Martin Noordermeer ging 
voor. Er waren zo’n 80 moeders aanwezig en ook 
enkele vaders. Toen de Biddende Moeders 
begonnen in 2008 was pater Choennie geestelijk 
leider, maar al gauw moest hij wegens drukke 
bezigheden dit overdragen. Gelukkig was pater 
Noordermeer bereid dit op zich te nemen. 
Inmiddels is pater Choennie nu alweer Bisschop 
van Suriname en op het moment dat wij aan het 
feesten waren, was hij in Rome bij de Paus op 
bezoek. Na de Eucharistieviering hebben wij nog 
gefeest in de tuin van de bisschop. Er was een 
goede catering en we hebben lekker gegeten en 
gedronken. Ondanks de stromende regen zaten 
wij droog, want er was een grote tent opgezet 
voor een ander feestje op zondag. Daar hebben 
wij God voor gedankt. We zaten tenminste droog. 
Er waren diverse optredens van groepen en er 
werd gezongen. Ook waren er diverse 
getuigenissen. Een prachtige vaandel welke door 
een kunstenaar was vervaardigd trok de aandacht 
en een grote groep moeders uit het binnenland 
had prachtige T-shirts laten maken speciaal voor 
deze gelegenheid. Het was een prachtige 
jubileumviering en alle moeders, die in gedachten 
aanwezig waren of in gebed worden bedankt. 

Samen staan we sterk en we gaan samen verder. 
MOEDERS LIEFDE OVERWINT DE WERELD. 
  
Groeten van Marie Goormachtigh-Maynard 

 

In deze Nieuwsbrief:   Bezinning Jaarthema  p.1    Jubileum Suriname   p.1  
Nieuws van Veronica  p.2-4  Drie dagen van gebed   p.4  

mailto:naar%20netherlands@mothersprayers.org


 

Uit de Engelse Nieuwsbrief 2018                        

Mothers Prayers van de Solace Gemeenschap   

Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij (Handelingen 17 v 28) 

Lieve zussen in Jezus, 

Het is weer tijd om een nieuwsbrief te schrijven en om jullie, waarschijnlijk iets later dan gewoonlijk, nog vanuit Mothers 
Prayers House Engeland onze beste wensen voor een Gezegend 2018 toe te wensen.  

 

Het is steeds moeilijk om een nieuwsbrief te starten, omdat er zo veel is waarover wij ons verheugen en dit met jullie 

willen delen. Wij bidden op voorhand om leiding van de Heer in wat wij met jullie delen en waar de Heer vreugde in vindt. 

Terugkijkend op verleden jaar kunnen wij niet anders dan Hem loven en danken voor de vele genaden en antwoorden op 

onze gebeden.  

  

Wij verzekeren ons steeds dat Hij de Verantwoordelijke blijft van deze gebedsbeweging. Hij roept zo veel gelovige en 

toegewijde moeders die Hem willen dienen in Mothers Prayers vanuit de gehele wereld. Wij hebben nu contacten met 

120 landen, de laatste van hen zijn Fiji, Togo, Tonga, Kyrgyzstan, Estland, Bulgarije en Myanmar. Wij geven Hem onze 
grootste lof, omdat Hij dit doet door heel gewone vrouwen.  

  

Ik vind het geruststellend dat doordat wij ons in overgave geven aan zijn Wil, alles ten goede komt aan Mothers Prayers, 
en wij niet zullen afdwalen van de juiste richting.  Ik weet dat we nooit zelfvoldaan moeten worden maar het is juist een 

wondermooie ervaring, om je bewust te worden dat HIJ HET IS die ons weeft in een persoonlijke relatie met Hem. Hij 

houdt zo veel van ons. Hij plant in ons het verlangen om Hem te zoeken en ons over te geven aan Zijn Wil, omdat Hij 

weet dat het ons gelukkig zal maken, vrede zal brengen, en het is een wondermooie weg om Hem te dienen.  

Soms is het een beetje moeilijk als wij alles direct willen, maar Hij verzekert ons dat Hij de beste oplossingen voor onze 

problemen en situaties heeft. Zijn timing is steeds de juiste.  

  

Onlangs gaf priester Fr. Dolindo Ruotolo mij een mooi gebed van overgave van ons leven in de handen van Jezus. Je kunt 

elk stukje gebed afsluiten met:  

 

 ‘O Jezus, ik geef mij aan U over, zorg voor alles’  

Ik gun iedereen een kopie van dit gebed. In de spiritualiteit van MP draait alles om Overgave “Wij geven onszelf en onze 
kinderen helemaal aan U over” Dat gaat over loslaten onze problemen en zorgen aan Hem geven. Dat is moeilijk voor 
ons moeders. Maar hoe meer we dat zo doen des te meer zal de vrede die alle verstand te boven gaat werkelijkheid 
worden in onze levens.  
Velen van u hebben daarover gelezen in mijn boek: " Vreugde door Overgave aan Hem "  
" werpt uw zorgen op de Heer, want Hij heeft hart voor u (Petrus 5 v 7) 
 

Petrus zegt in zijn eerste brief : Geef al je zorgen en problemen over aan God, 

want Hij houdt van u en zorgt voor u”   1 Peter 5 v7  

 
Een klein verslag van de 2-jaarlijkse bijeenkomst van alle land coördinatoren – September 2017  
De conferentie was bijzonder gezegend. Er waren 145 mensen waaronder land coördinatoren en hun teams ,10 priesters 
en 2 Bisschoppen Een van de Bisschoppen was onze eigen Bisschop van Kent Paul Mason die heeft willen toetreden tot 
onze Solace gemeenschap in Engeland   
De aanwezige geestelijkheid op de conferentie was steunend en het was een bevestiging voor ons te weten dat wij 
konden rekenen op hun steun, hun gebeden en hun waardevolle bijdrage 
Het was goed om nieuwe coördinatoren voor het eerst te verwelkomen uit Figi, Tonga de Filipijnen en Kazachstan   
Voor zo'n groot gezelschap te staan afkomstig uit zoveel verschillende werelddelen en daarbij te bedenken dat we zo 
bescheiden zijn begonnen in een kamer met 5 moeders , was werkelijk overweldigend.  
 
 



Vervolg nieuws Veronica 
 
Ik voelde dit des te scherper omdat ik tot het laatste moment voor vertrek niet wist of ik me goed genoeg zou voelen om 
erbij te kunnen zijn. Gaandeweg de voorbereidingen was ik heel ziek geworden en ik kon nauwelijks op mijn benen staan.  
Ik had wel mijn koffers gepakt en God gevraagd naar Zijn Wil. De taxi zou om 6:30 uur komen Maar ik had de wekker 
verkeerd gezet Ik werd wakker van iemand die op de slaapkamerdeur klopte en vroeg of ik kwam. Ik dacht niet na, waste 
me vlug en was klaar om 6:30 uur voor de taxi! Het was verbazingwekkend: God moet de tijd hebben tegen gehouden 
dacht ik. Ik vertel dit omdat het belangrijk is om onszelf steeds te herinneren dat, als God een plan heeft, niets Hem zal 
tegenhouden. Ik voelde dat Hij me werkelijk dáár wilde hebben met rolstoel en al. 
  
Zoals u zich voor kunt stellen gingen er zoveel voorbereidingen en gebeden vooraf aan de conferentie! Het team uit 
Polen kwam verschillende keren naar Engeland. Het gevoel van Gods liefde en Aanwezigheid was steeds bij ons We 
waren werkelijk één in hart en gedachten We hadden al snel een thema voor de conferentie:                             
"Christus, Koning van de hele aarde en Koning van onze levens " 
Het beeld van een wereldbol kwam in mij op en ik bedacht hoe mooi het zou zijn als iedere afgevaardigde van elk land 
een kleine wereldbol zou ontvangen. 
We waren buitengewoon verbaasd toen Bogumila vertelde dat de deur van het tabernakel in het klooster waar wij vaak 
de Mis zouden bijwonen een ongewoon beeldhouwwerk van een wereldbol droeg. Wat een adembenemende 
bevestiging was dat voor ons!  
 
Een van de hoogtepunten van de conferentie, was het moment van de getuigenissen en het delen van wat in andere 

landen gebeurt. Wij verwonderen ons over de weg, dat God zulke geweldige dingen doet voor onze kinderen en dit te 
horen vanuit alle uithoeken van de wereld. Hij werkt! Situaties veranderen!  

  
Alle vlaggen van de 120 landen waar Mothers Prayers groepen aanwezig zijn, waren aan elkaar gevlochten en hingen in 
de conferentiezaal. Hierdoor werden wij opnieuw bevestigd dat elk van ons een kleine schakel is van een ketting. Als deze 
ketting dan nog een éénheid vormt, wordt dit een geweldige eenheid. Daarom is het goed dat wij bidden dat deze 
éénheid niet gebroken wordt door een of ander onderling geschil.  
Het was voor mij zo’n zegen te zien dat de verschillende coördinatoren elkaar groetten en dat velen hun vriendschap van 

vorige conferenties hernieuwden.  

 

In het midden van de week op woensdag hadden wij een “open dag” in het Divine Mercy Sanctuary. (Krakow, Polen). 
Onze deelneemsters aan de conferentie waren uitgenodigd zich aan te kleden met (indien in bezit) hun Nationale 
kostuum, en dit werd echt een ongelooflijk en kleurvol gezicht, vooral toen een processie werd gevormd van het Pastoral 
Lodge waar wij verbleven naar het Divine Mercy Sanctuary. Omdat deze dag een Open dag was, kwamen biddende 
moeders en priesters, uit de wijde omtrek, sommigen hadden een grote afstand afgelegd om bij ons te zijn voor deze 
speciale gelegenheid. Er werd ons gezegd dat wij met 2000 waren (wij hebben hen echter niet geteld) in de kerk! De H. 
Mis werd gehouden in kerk  van de Goddelijke Barmhartigheid. De Aartsbisschop van Krakau ging voor in deze H. Mis 

Hier komt een gedeelte uit zijn preek:  
 
“Lieve Moeders die bidden voor jullie kinderen Jullie staan lijnrecht tegenover wat deze wereld te bieden heeft Jullie 
weten dat het niet genoeg is je kinderen te baren en achter hen te staan Een moeder zijn betekent: lief te hebben 
met dezelfde liefde waarmee Jezus ons allemaal lief heeft : barmhartige liefde die de deur opent naar het eeuwige 
leven. 
Je moet je overgeven aan die Liefde Jullie gebeden voor jullie kinderen zijn een uitdrukking van de liefde van Jezus 
voor hen, zodat jullie kinderen gaan begrijpen wat het allerbelangrijkste is: het verkrijgen van eeuwig leven. 
Jullie weten dat jullie kinderen het nodig hebben om Jezus te vinden: Hem te ontmoeten, God van Barmhartigheid.  
Door jullie gebeden voor jullie kinderen bouwen jullie aan de Kerk, de huidige en de toekomstige kerk Jullie kinderen 
zullen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kerk in de jaren die komen, daarom bouwen jullie gebeden 
de Kerk. Lieve Moeders stop niet met bidden opdat de kerk van de nieuwe generaties vol met leven zal zijn Deze 
woorden uit de schriften slaan op jullie: de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen (Lucas 7 v35)”  
 
Toen we de vertaling kregen van de preek was ik diep ontroerd door de woorden in het onderlijnde gedeelte ze deden 
me denken aan mijn moeder die zei voor ze stierf: "Mothers Prayers zal de Kerk herstellen".  
 
 
 
 
 
 



Vervolg nieuws Veronica 
 
Lieve zusters onze gebeden zijn nooit tevergeefs ook al zien we soms niet direct het antwoord we hebben de absolute 
verzekering dat ze een leven brengend effect hebben op de Kerk van de nieuwe generaties Ik hoop dat dit een 
bemoediging voor u zal zijn  
 
De week was een aaneenschakeling van bidden, leren, nadenken en delen. Donderdagavond hadden we de sociale avond 
Er is veel talent in Mothers Prayers; goede acteurs, zangers, dansers (met klompen en al) Het was zo'n vreugde voor ons 
dat de priesters en de bisschop van harte meededen.  
 
Aan het einde van de week op vrijdag was er ook het Mothers Prayers gebed. Het gebed op pag. 6 in het boekje, was nu 
overduidelijk – ‘Lieve Heer, wij verenigen ons gebed met alle Mothers Prayers groepen van over de hele wereld...’ en was 
tastbaarder dan ooit, en voor onze eigen ogen.  
  

Een andere genade die ik graag met jullie wil delen, was een getuigenis van een biddende moeder die gebed had 
gevraagd voor haar zoon aan het begin van de conferentie. Hij leed al bijna 1 jaar aan depressiviteit, zodat hij zijn studies 
had moeten opgeven. Hij sloot zichzelf op in zijn slaapkamer en at niet op normale wijze. Tegen het eind van de week 
ontving de moeder een bericht van haar dochter die ook nog thuis woonde, dat haar broer uit de slaapkamer was 
gekomen en in de keuken had gekookt terwijl hij ook positief had gereageerd op de vraag van de grootouders om deel 
te nemen aan de maaltijd!!!! Wat een grote en geweldige God hebben wij, Die ons hier een prachtige demonstratie gaf 
van hoe God luistert en onze gebeden vanuit een moederhart verhoord.  
  

De 3 dagen van gebed: 

29-30 juni-1 juli      Lezingen: vrij: de Psalmen 51(50); za: de Psalmen 53(52);zo: de Psalmen 131(130) 
28-29-30 september        Lezingen: vrij:de Psalmen 95(94)v8-11;za:Ezechiel 33 v 10-11; zo:de Psalmen 

                                        105(104)v 1-3 
25-26-27 januari 2019    Lezingen: vrij:Joel 2 v 12-13; za:Wijsheid  5 v 1-9; zo: 1Koningen 8 v 10 

 

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.or  
  

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 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   

 

Tutty 

Tot ons grote verdriet is Tutty Petersdorff Reynhart in het begin van dit jaar overleden. In januari werd zij ziek en na een 

korte periode van ernstig ziek-zijn is zij eind januari naar haar Heer gegaan.Tutty was regio-coördinator voor de biddende 

moeders van Noord-Brabant . Wij hebben de biddende Moeders van Noord-Brabant via de mail het bericht gestuurd van 

Tutty’s overlijden en ook de rouwkaart hebben wij hen doen toekomen via de mail. De biddende moeders waarvan wij 

geen e-mailadres in ons adressenbestand hebben opgenomen, lezen dit verdrietige bericht nu voor het eerst. Wij willen 

ook u condoleren. Mogen we u vragen Tutty te gedenken in uw gebeden?  
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