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Dierbare zusters in Jezus 
 
Mijn gebeden zijn met jullie allen en heel veel dank voor al jullie gebeden voor ons  
 
We zijn verbonden met elkaar in liefde en in gebed. 
 
Dit jaar was het voor Mothers prayers een prachtig jaar, gezien onze doorgaande groei   
We zijn nu in 127 landen, met als laatst bijgekomen land: IJsland 
 
We hadden een zeer gezegende land-coördinatoren conferentie in Avila, in Spanje in 
September   
Er waren 42 Coördinatoren met hun teams, in totaal waren we met 130 aanwezigen. 
Nog niet elk land heeft een coördinator. 
 
Met blijdschap verwelkomden wij de nieuwe land coördinatoren, Beverly van Nieuw-
Zeeland, - Oona van Maleisië - Manju van India - Seidi van Estonia, Luz van Colombia, 
Ofelia van Cuba en Monika van Kroatië. 
Op de open Dag kwamen ongeveer 500 moeders met ons bijeen in de Kathedraal in 
Avila. Zij kwamen uit alle delen van Spanje, dit was een heel speciale zegen   
Velen van hen kwamen met hun priester, meer dan 20 priesters concelebreerden de H. 
Mis samen met de Bisschop.  
Later, kwamen al deze moeders samen in het conferentieoord, om meer te leren over 
Mothers Prayers. Deze bijeenkomst is uitgezonden via de televisie door een nieuwe 
Christelijke tv-zender met als resultaat dat wij honderden e-mails hebben ontvangen van  
Zuid-Amerikaanse landen en Mexico  
 
Het was ook een speciale zegen om tijdens de conferentie priesters in ons midden te 
hebben, zij waren meegekomen met hun teams uit Zweden, Nederland, USA, Kameroen, 
Australië, Zwitserland en Spanje  . – Ik was erg ontroerd door hun getuigenissen en hun 
daadkracht om een plechtige Solace belofte doen aan Mothers Prayers.   
 
Ik voel me soms overweldigd als ik me bedenk hoe God Mothers Prayers heeft gebruikt 
om genezing te brengen in gezinnen en in de Kerk over de wereld!!!  
Niemand kan er ooit aan twijfelen dat Mothers Prayers door Hem gegeven is voor deze 
tijd.  
 
Mothers Prayers viert 25 jaar! 
 
Er is zoveel om de Heer voor te danken, neem dit jaar waarin we 25 jaar Mothers 
Prayers vieren. We houden 14 November 2020 een speciale feestelijke dag in de 

Westminster Cathedral in Londen   Noteer deze dag alsjeblieft in je agenda 



We beginnen de dag, om 10.00 uur met een ontmoeting in de Westminster Cathedral 
Hall,  
Daarna volgt een Heilige Mis in Westminster Cathedral om 14:00 uur, welke  Cardinaal 

Vincent Nichols celebreert   

De plekken in de Hall zijn beperkt, maar natuurlijk is er plek genoeg in de Cathedral 

Als je met je gebedsgroep bij de meeting in de morgen wilt zijn, is het van belang dat 

je dat aangeeft, zodat we kunnen bijhouden wie zich opgeven i.v.m. de beschikbare 

plaatsen Laat het ons weten.  

Mrs Janet Desmond die zo vriendelijk is geweest om contactpersoon te zijn voor deze 

dag heeft als e-mailadres: janetdesmond14@gmail.com  

Jammer genoeg kunnen we geen accommodatie regelen, dus dat zul je zelf moeten 

doen  

 

Een andere datum voor je agenda -  

Een speciale dag in Aylesford Priory in Kent. 

20t Juni 2020 aanvang om 10.00 uur  

Opgave is niet nodig. 

Voor beide dagen geldt: geen entreekosten, maar giften zijn heel welkom  

 

Ons Moeder Huis. 

Zoals je weet is het Moederhuis gevestigd in Sevenoaks in Kent We zijn er nu al 

18 jaar gehuisvest en hebben bezoek gehad van Coördinatoren en hun teams 

vanuit de hele wereld en van elk werelddeel   

 

Tot nu toe konden we onszelf drijvend houden door onze eigen- en andere -

donaties   

We zijn zo dankbaar voor Gods voorzienigheid, maar onlangs kwamen we 

erachter dat er substantiële reparaties gedaan moeten worden aan het huis. We 

vroegen ons af of God ons vroeg het Centrum te verkopen en te verhuizen naar 

een eenvoudiger te onderhouden huis. Toen we het erover hadden tijdens de 

Coördinatoren -conferentie bleek dat zij allemaal het belang voelden om ons 



zeer geliefde en gewaardeerde centrum te behouden en dat zij bereid waren te 

delen in de verantwoordelijkheid voor het behoud.  

We zijn heel dankbaar voor alle giften die we ontvingen tijdens de conferentie   

Onze Bisschop zei dat “Mothers Prayers zonder het Centrum zoiets was als de 

Kerk zonder het Vaticaan”!  

Je kunt meer lezen over ons centrum in Stefans stukje verderop in deze brief  

 
Het Coronavirus…. 
 
Ik weet dat wij allen bezorgd zijn over de uitbreiding van het coronavirus en de 
restricties die nodig zijn en heel pijnlijk. Ze kunnen ook behelzen dat er bepaald 
wordt hoe wij de Heilige Communie dienen te ontvangen of zelfs dat kerken tijdelijk 
gesloten zullen worden.  
Ik besef dat dit erg verontrustend is maar door te bidden en dit geduldig te 
accepteren (we hebben er geen controle over), kunnen we de pijn aan Jezus geven 
als een gebed  
Bedenk dat de Heer naar onze harten kijkt, en als we onmogelijk naar onze geplande 
kerkdiensten kunnen, weet ik zeker dat hij ons evenveel zal zegenen in ons 
verlangen als in onze aanwezigheid bij de kerkdienst     
 

We weten dat de Heer met ons is. 
 
Gebed is altijd het antwoord en we moeten God blijven bedanken voor dit 
mooie geschenk …. 
 
Gebed voor de wereld  
 
Onlangs zeiden sommigen, voornamelijk nieuwe coördinatoren, dat ze graag een 
gebed zouden ontvangen volgend op het gebed voor de wereld (je kunt hieronder 
een verslag lezen van Bogumila . die het gebed voor de wereld heeft gecoördineerd, 
ze legt daarin uit hoe het dienstwerk is gegroeid….) 
Dat gebed (voor de wereld) was een aanpassing op het gebed voor Vernieuwing dat 
wij elke dag gebeden hebben in onze gemeenschap sinds het begin van Mothers 
Prayers 
 
Gebed dat we zo nodig hebben vandaag met alle problemen in de landen  
We nodigen jullie uit om mee te bidden en alles erbij te voegen wat je graag 
aan de Heer wilt overgeven 
                                                                                                                                                     

Gebed voor Vernieuwing   
 
Vader, we bidden voor VERNIEUWING, 
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. 
 

We vertrouwen U,Vader,voor de bescherming 
tegen de listen van de duivel, 
die alleen maar probeert om uw plannen  
en doelen te vernietigen. 
Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven  
En dat uw wil mag geschieden. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen.                                                                                                                 

Wilt u hier een gebedenkaartje van ontvangen laat het ons dan weten   
 

Verslag van Bogumila, die het gebed voor de Wereld coördineerde  

 
Dierbare Zusters in Jezus, februari was de laatste maand van onze Wereld voorbede, waarin 

we samen baden voor drie landen. We eindigden onze geestelijke tocht rond de wereld in 

februari 2020, met het bidden voor alle mensen die op aarde leven. We begonnen vijf en een 

half jaar geleden – in augustus 2014 .We voelden alle drie  (Grace Jonan van  Indonesië, 

Zuster  Anna Sierak van  Canada, en ikzelf van Polen ),dat de Heer  wilde dat wij gingen 

bidden voor Vernieuwing van Geloof en  Ontwikkeling van Mothers Prayers in elk land van 

de wereld 

 

Veronica gaf haar zegen voor dit initiatief, en dus begonnen de 3 landen. Polen, Indonesië en 

Canada, te bidden. Andere landen (d.w.z. hun team van voorbidders) sloten zich bijna meteen 

bij ons aan en vanaf januari 2020 hadden we voorbidders uit 21 landen die met elkaar elke 

dag het gebed hebben gebeden  

 

Naast de drie bovengenoemde landen, volgden deze landen: Slovakije, Zwitserland, Duitsland 

Italië, Australië, Oostenrijk, Engeland, Nederland, België, Zuid- Korea, Rusland, Tsjechische 

Republiek Malta, Zweden, Kazachstan, Ierland, Spanje en Frankrijk. 

Deelname aan het gebed voor de wereld was voor sommige van deze landen een reden om 

een Mothers Prayers voorbidders team op te zetten    

Het was voor ons zo mooi om te weten dat ons geliefde Star house altijd met ons was in ons 

dagelijks gebed voor de landen,  

 

We hebben vele vruchten en enorme genaden zien volgen in de landen waar wij voor 

hebben gebeden Maar ik ben er zeker van dat we er nog meer zullen zien in de komende 

jaren, omdat…. Mijn God zo groot is  

 
Toevoeging aan ons Team 

Op onze Internationale Conferentie deelden we onze nood voor meer hulp  nu Mothers 

Prayers door blijft groeien ( we zijn nu in 128 landen ). Stefan en Florentine voelden zich 

geroepen door de Heer om bij ons kernteam te komen. We zijn zo gezegend met deze 

toevoeging!! 



Stefan heeft ons al geholpen met het samenvoegen van deze nieuwsbrief en we hebben enkele 

verslagen van hem erin opgenomen. Dit was echt een fijne hulp. 

 

Dan hebben we ook Caroline van Frankrijk die heeft toegestemd om het contact te zijn voor 

alle nieuwe Coördinatoren We zijn zo gezegend in de wetenschap dat met haar hulp, nieuwe 

coördinatoren zich gesteund zullen voelen  
 

 

 

STAR HOUSE  

Een wereldwijde beweging heeft een geestelijke thuisbasis nodig  

Een reflectie door Stefan 

Niet zo lang geleden zei iemand “Er is geen andere beweging die zo verdiend 

om hun centrum een” Moederhuis” te noemen als Mothers Prayers.” Dit Moeder 

Huis is Star House. 

 

Het was werkelijk de Heilige Geest die de Solace Gemeenschap leidde in het 

jaar 2002, toen de bewustwording groeide dat hun huis te klein was en dat er een 

groter huis nodig was voor Mothers Prayers. Het was een snelle blik op een 

advertentie, waarop niet alleen het huis, maar ook de grote tuin te zien was, met, 

uniek voor een advertentie van onroerend goed, het beeld van Maria. Toen een 

telefoontje, dat onmiddellijk werd beantwoord Een bezoek, en een snelle 

beslissing, in het vertrouwen dat de Heilige Geest met hen was.  

 

Sindsdien is Star House een werkelijk thuis voor Mothers Prayers geweest, een 

huis van gebed, van gastvrijheid, van werken en van vreugdevolle gedeelde 

momenten als broeders en zusters. Het is een huis geweest van ontspanning, 

waar onlangs pastores van alle Christelijke denominaties samen zijn gekomen 

om bemoedigd te worden door het verhaal en de spiritualiteit van Mothers 

Prayers en door de getuigenissen van leden van Mothers Prayers. Boven alles 

was het -en zal het blijven -een Huis van de Heer.    

 

We hoeven niet te zeggen dat het ook steeds ging om een plek die een boel zorg 

en werk vroeg, om onze Gemeenschap te kunnen dienen. We zijn elk van die 

helpers zo van harte dankbaar, of het nou was in het kantoor, in de keuken , zorg 

voor het huis , of de prachtige tuin – een plaats van ontspanning, gebed en  

vrede-   –.Dank jullie voor de vreugde en gerieflijkheid aan ons allen gegeven.  

 

Vele malen hebben we erover nagedacht of Mothers Prayers in staat zou blijven 

om zo’n centrum wel of niet te behouden. Dit jaar moeten we toegeven dat we in 

een grotere financiële nood zijn omdat het grote huis een nieuw dak nodig heeft.   

 



Tijdens de momenten van hard werken en soms twijfels over de toekomst van 

Star House met zijn financiële vragen, was het een grote ondersteuning om een 

vrachtwagenchauffeur te horen zeggen, hoe blij hij was met de heldere ster op 

de punt van het dak, die David (van Mary) er elk jaar op bevestigt zodra de Advent 

begint  : “Als ik de ster zie schijnen weet ik dat ik bijna thuis ben !” 

En een Bisschop, die enkele maanden geleden te gast was in Star house zei: 

“Mothers Prayers zonder Star House zou zijn als de Katholieke Kerk zonder het 

Vaticaan”.  

 

Tijdens een gebedsuur, afgelopen februari in onze kapel, voor de toekomst van 

Star house gaf de Heer ons de woorden: “Blijf in dat huis en eet en drink wat 

men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van het ene huis 

naar het andere “.(Lucas, 10,7).  

 

Dus Mothers Prayers en de Solace Gemeenschap blijven in Star House en we 

zijn er zeker van dat de Heilige Geest zal doorgaan met ons te leiden en ons te 

voorzien.  

 
Als je je geroepen voelt door de Heer om een donatie te doen om ons centrum te behouden, 

zullen we heel dankbaar zijn voor je gift. Hier zijn de gegevens van de Bankrekening 

: 

 

Mothers Prayers Solidarity Account 

 

Voor transfers binnen UK - Sort Code   30-97-12   Account No 03444546 

 

Voor buitenlandse transfers - BIC: LOYDGB  21120 IBAN: GB13 LOYD  3097 1203 

4445 46 
 

Twee Jaarlijkse INTERNATIONALE CONFERENTIE 

Een verslag van AVILA 2019  

Door Stefan 

 

“Laat niets je verstoren …. God alleen is voldoende” 

 
St. Theresia’s gedicht: “Laat niets je verstoren, laat niets je beangstigen, alles 

gaat voorbij, God verandert niet. Geduld verkrijgt alles; niets ontbreekt aan wie 

God bezit: God alleen is voldoende.” (St. Theresia van Jezus, ook genoemd St. 

Theresia van Avila, 1515 – 1582) 

 

De Mothers Prayers Internationale Coördinatoren Conferentie 2019, gehouden 

in Spanje, van   15 – 21 september, was op vele manieren heel gezegend - we 

hadden een perfecte locatie voor onze conferentie. De meeste deelnemers van de 



130 (uit 42 verschillende landen – we hebben nog niet voor elk land een 

coördinator) arriveerden op zondag, de conferentie begon op maandag. 

 

Als nieuwe coördinatoren kon Veronica verwelkomen en introduceren: Manju 

voor INDIA, Beverley voor NIEUW ZEELAND, Monica Vasilj voor BOSNIE-

HERZEGOVINA en KROATIE, Seidi Mutso voor ESTONIA, Ofelia Fernandez 

Villarino voor CUBA, Luz Stella Duarte Carrillo voor COLOMBIA en Therese 

Hesler voor DUITSLAND.  We waren ook gezegend met de aanwezigheid van 

priesters uit Zwitserland, Zweden, Australië, Nederland, Spanje, USA en 

Kameroen.   

 

In haar introductie, merkte Veronica op, dat we vaak met veel bagage naar een 

conferentie komen, en om ons op Jezus te “focussen, werden we gevraagd om 

een papieren rondje te nemen en alles wat ons bezighield en onrustig maakte 

daarop te schrijven en het bij Jezus te brengen. Dit kleine gebaar onderstreepte 

dat alles in Zijn Wil gebeurt en het vertrouwen dat Hij ons zal antwoorden op 

Zijn tijd.  “Als we gelukkig willen zijn moeten we daar zijn waar de Heer ons wil 

“Jezus houdt meer van ons dan iemand anders. We zouden moeten zijn waar Hij 

ons wil. Hij weet het het beste. Alles wat op een dag gebeurt zal van Hem zijn, 

als ons leven totaal in Zijn handen is; Zo niet dan kunnen we iets moois 

blokkeren. We leven in een gebroken wereld, maar de Heer is hier. Mothers 

Prayers is in 126 landen – alleen de Heer kan dit doen. De focus op Jezus is 

een van de kernelementen van de spiritualiteit van Mothers Prayers. Een andere 

is volledige overgave– laat God toe in ieder gebied van je leven. Niet één 

gebied weg van Hem houden. Eenvoud en vreugdevolle gehoorzaamheid aan 

de Wil van de Vader. 

 

De introductie werd gevolgd door mooie getuigenissen over hoe Mothers 

Prayers groeide in vele landen. Eerst Spanje: na een bezoek van Veronica aan 

Madrid, 6 jaar geleden, accepteerde Mavi het coördinatorschap. Vandaag is 

Mothers Prayers in 42 provincies van Spanje.Vanuit Spanje worden ook de 

activiteiten in Latijns-Amerika gecoördineerd.   

 

Het was Carol van Noord-Ierland opgevallen hoe moeders van verschillende 

denominaties bij Mothers Prayers komen.  

 

Marie van de Ierse Republiek dankte God voor de goede verstandhouding met 

Noord-Ierland, gegroeid door Mothers Prayers. Zij leren van elkaar. We moeten 

niet kijken naar getallen, focus op Jezus.  

 

Manju van India vertelde dat deze wereldconferentie 2019 tevens 10 jaar 

Mothers Prayers in India markeerde. Manjus zoon huwde de dochter van Wies 



(Wies Mom), die bij Mothers Prayers was, en zo startte zij met 2 groepen in 

India. Vandaag is dit mosterdzaadje gegroeid tot een grote boom, dank aan God  

 

De volgende dag, dinsdag, ging de aandacht naar de rol van de coördinator, hoe 

belangrijk het is om de visie puur te houden. Iedere coördinator moet in het bezit 

zijn van het Handboek. Verander niets in het gebedenboekje. We respecteren dat 

er anders gebeden kan worden in andere christelijke initiatieven, maar in 

Mothers Prayers blijven we vasthouden aan de visie. Bid de gebeden langzaam 

Spontaan gebed is eerder een uitzondering dan een regel; en het moet te maken 

hebben met het voorafgaande gebed. De gebedsgroepen maken deel uit van 

Gods plan, ze zijn geen mensenwerk. Troost tijdens de gebedsbijeenkomst geen 

andere moeder als zij huilt, tranen kunnen helen, het is een Heilig en intiem 

gebeuren tussen haar en de Heer, laat haar haar tranen tonen aan de Heer. Alle 

groepen moeten het “Meest gestelde vragenformulier” en het boek: “Vreugde 

door Overgave aan Hem” bezitten, om te begrijpen waar Mothers Prayers 

vandaan komt. Twee voorname regels: (1) vertrouwelijkheid – niet praten over 

wat besproken is (2) we geven geen advies! Laat God God zijn.   

 

Een team van voorbidders is een prioriteit voor elke land coördinator  

Bidden voor wat er gebeurt in Mothers Prayers in haar land. De land coördinator 

en haar werk ondersteunen. Enkele landen hebben teams van meer dan 50 

voorbidders, soms ook met kloosterzusters. Soms heeft ook een Regio-

coördinator een voorbidders team.  

 

Veronica legde uit dat Mothers Prayers Christelijk moet zijn dus inclusief alle 

denominaties. De katholieke Kerk is hiervan op de hoogte en H.Em.Kardinaal 

Kurt Koch, pauselijke magistraat voor de Eenheid van Christenen heeft een 

aanbevelingsbrief geschreven waarin deze positie bevestigd wordt.    .  

 

Dit gedeelte werd gevolgd door een lange sessie van vragen en antwoorden. En 

andere getuigenissen van land coördinatoren, waaronder:  

 

Dawn van CANADA vertelde dat ze 78 voorbidders hebben in Canada. Het land 

is zo groot, dat Spanje zelfs dichter bij haar huis is dan sommige delen van 

Canada. Desalniettemin groeit Mothers Prayers.Een groep kloosterzusters heeft 

12 jaren gebeden voordat Mothers Prayers naar Canada kwam, vandaag groeit 

het en er zijn veel groepen. 

 

Martine van VLAAMS sprekend- BELGIE, sprak over de moeilijke situatie 

voor gezinnen in haar land. Mothers Prayers begon 18 jaren geleden in haar deel 

van België. Sinds die tijd heeft zij veel echtparen en gezinnen gezegend zien 

worden met genaden van de Heer door Mothers Prayers.    

 



Jana van SLOWAKIJE was de eerste in het contact met Veronica in 1996. Na 

een jaar te hebben gebeden met een andere moeder, ontvingen zij het eerste 

gebedenboekje. Toen kwam Veronica bij hen op bezoek. De andere moeders 

waren dorstig en Mothers Prayers werd goed ontvangen. Jana werd ook 

gevraagd om te helpen in HONGARIJE; een land waarmee Slowakije al vanaf 

het verleden moeilijkheden mee had. Mothers Prayers is er niet alleen voor 

eenheid binnen de denominaties maar ook voor eenheid binnen de naties. Drie 

moeders gingen vanuit Slowakije naar Hongarije, baden, vroegen om vergeving 

en werden met open harten aanvaard.   

 

Luz Stella van COLOMBIA was 3 jaar geleden uitgenodigd om mee te bidden 

in een gebedsgroep in Spanje en zij startte een gebedsgroep in Bogota, met de 

Zegen van de Bisschop van Bogota. Moeders kwamen bij elkaar om te bidden 

voor een dochter van een van hen, zij had kanker. De Heer zegende hen en na 3 

operaties mocht de dochter zelf moeder worden.    

 

Lucyna vertelde dat dit jaar Mothers Prayers 10 jaar bestaat in POLEN. Veel 

genadegaven werden ontvangen, Er zijn nu ongeveer 170 gebedsgroepen, zes 

Regio-coördinatoren  en 42 voorbidders De tiende verjaardag werd gevierd in 

Bialystok in het klooster van de Goddelijke Barmhartigheid en er kwamen 

ongeveer 100 moeders.   

 

Woensdag was er een H. Mis met de Bisschop van Avila in de Kathedraal (een 

gedeelte uit de preek vind je hieronder). Meer dan 500 moeders kwamen vanuit 

alle delen van Spanje voor deze dag. Uit de woorden van de Bisschop blijkt 

overduidelijk hoe geraakt hij was door de aanwezigheid van zoveel biddende 

moeders. Daarop volgde een open middag en een grote Mothers Prayers 

gebedsbijeenkomst met alle Spaanse moeders. 

 

Donderdag kregen we bezoek van FATHERS PRAYERS. Willem en Maurice 

kwamen uit Nederland, waar het hoofdkwartier van FP zich bevindt, en zij 

gaven een prachtige getuigenis over de verandering in vele levens door Fathers 

Prayers. In Slowakije in 2013 was de eerste internationale ontmoeting van FP 

georganiseerd. Die tijd waren er al ongeveer 100 groepen van Biddende Vaders 

alleen al in Slowakije, waar het dienstwerk in het bijzonder, snel groeide. In 

sommige landen werden nationale bijeenkomsten gehouden Willem zei dat 

vaders het meest door getuigenissen, geïnteresseerd raken in bidden. In veel 

groepen hebben ze een nieuwe kwaliteit van vriendschap ontdekt, geleerd om 

meer tijd door te brengen met hun kinderen (ook één op één), geleerd over God 

de Vader en uitgekomen bij het besef dat de identiteit van een man - is: zoon van 

God zijn en-  niet bepaald wordt door wat hij doet of bezit .Het basisprincipe 

van FP ( net als MP )is het bidden van het gebedenboekje , en eenvoud en 

eenheid onder Christelijke Denominaties. 



Veel Land coördinatoren werden naar de Conferentie vergezeld door de leidster 

van hun VOORBIDDERS-groep. Tijdens een speciale sessie spraken zij over de 

focus op het ondersteunen van de land coördinator of regio-coördinatoren en 

hun werk. Veronica moedigt het hebben van een team van voorbidders voor de 

regio coördinatoren zelfs aan. Als de voorbidders bij elkaar komen (soms 

vanwege de afstand via internet) vragen zij de Heilige Geest om een rustige 

geest, dan prijzen zij God, bidden het 3 e blijde geheim van de rozenkrans, 

indien katholiek, of andere gebeden, nemen tijd om dank te zeggen, lezen een 

schriftlezing, delen samen waarvoor gebed gevraagd is( voorbede om de 

coördinator te ondersteunen , wat staat er volgende maand te gebeuren ),bidden 

ervoor en bidden voor de bescherming van de beweging. Sommigen bidden ook 

het gebed voor de wereld, gebed voor vernieuwing (ook na februari 2020). In 

veel landen zitten er ook kloosterzusters in de voorbidders groep, zij zijn een 

grote steun. 

In het algemeen gesproken ligt de focus van een voorbidders groep bij Mothers 

Prayers, zij” bewateren de voedingsbodem” 

 

Natuurlijk is de Internationale Conferentie de gelegenheid om heel veel vragen 

plenair te stellen en een antwoord te krijgen, maar in een één op één gesprek van 

de land coördinator met Veronica kon dat ook. Het was een gezegende week in 

Avila, we zijn het Spaanse team heel dankbaar – en we verheugen ons allemaal 

op de volgende Internationale Mothers Prayers Conferentie in 2021. 

 

 

SAMENVATTING VAN DE PREEK GEHOUDEN DOOR DE BISSCHOP 

VAN AVILA  

18 September 2019, Kathedraal van Avila 

 
Wat staan wij voor een prachtig beeld van het Christelijk huwelijk – de liefde van Christus 

voor Zijn Kerk. Jullie, in jullie huwelijken en als moeders, drukken de moederlijke liefde uit 

die God heeft voor ons. Speciaal de moeder staat voor die liefde in het gezin. Door jullie 

voorbede, kunnen veel situaties veranderen. Door jullie voorbede, door jullie vertrouw volle 

gebeden, is het alsof het water verandert in wijn. Met andere woorden: datgene wat kleurloos, 

dat geurloos en smaakloos is in het leven, dat wat geen kern heeft, dat wat pijnlijk is en 

beschadigend, dat wat negatief is in de gezinsomgeving of in jullie kinderen, kan veranderd 

worden in wijn, in kostbare wijn, een geurige wijn. We hebben het nodig te geloven, 

volhardend en zelfs koppig volhardend te geloven. Het geloof van de Kananese vrouw die 

Jezus vraagt haar dochter te genezen, en Jezus die haar vertelt dat het niet goed is het brood 

van de kinderen te nemen en aan de hondjes te geven. En die vrouw onderhandelt met Jezus 

en zegt hem dat ook de hondjes eten van de kruimels die vallen van de tafel van de Meester 

En zij wint het hart van Christus, ze overtuigt Christus   

 

Zusters, moeders, overtuig Christus! Overtuig God je te hulp te komen, om - zoveel 

problemen, zoveel open wonden in onze wereld, in onze gezinnen, zo’n gemis aan 

eenheid, zoveel harten gebroken door ontrouw, zoveel verlies van waarden.-  te genezen . 

Overtuig Christus met het vertrouwen van de Kananese vrouw. 



 

Heb hoop!  God is nooit te laat, ook al lijkt het soms of Hij niet met ons bezig is , zelfs  

als we denken dat Hij niet naar ons luistert, God is nooit te laat  

 

Als u de hele preek wilt ontvangen laat het ons dan weten  

 

DE DRIE DAGEN VAN GEBED – Bidden voor de toekomst van onze 

kinderen en ons land.  

 
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, 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. 

 

De data voor de 3 dagen van gebed…....  

 
27. – 29. Maart 2020 

Vrijdag: Romeinen 12, 3 – 9 

Zaterdag: Lucas 19, 41 – 44 

Zondag: Efeziërs 1,3 – 8 
  
26. – 28. Juni 2020 

Vrijdag: Efeziërs 4, 25 – 32 

Zaterdag: Romeinen 1,18 – 22 

Zondag: De Psalmen 146 

  

25. – 27. September 2020 

Vrijdag: Exodus 12, 15 – 17 

Zaterdag: Hebreeën 10, 11 – 18 

Zondag: Handelingen 13, 16 – 23 

  

 

 

 



29. – 31. Januari 2021 

Vrijdag: Genesis 3, 1 – 7 

Zaterdag: Matteüs 5, 20 – 24 

Zondag: Jesaja 45, 20 – 25 

 

26. – 28. Maart 2021 

Vrijdag: Handelingen 7, 55 – 60 

Zaterdag: Openbaring 21, 1 – 4 

Zondag: Johannes 1, 1 – 9 
  

De lezingen voor dit jaar zijn biddend voorbereid door Jana en haar team uit 

Slowakije en we zijn er dankbaar voor. Als je andere lezingen op je hart hebt, 

gebruik die dan vooral.   

Jana van Slowakije deelt haar mooie ervaring met de 3 dagen van gebed  

Wat zo geweldig is, is dat we de 3 dagen van gebed kunnen houden in de kerk voor de hele 

parochie, of we kunnen het alleen voorbereiden voor de MP gebedsgroepen, of alleen voor 

onze eigen gebedsgroep, of binnen het gezin. We kunnen het samen met onze echtgenoot 

doen, of met een van onze kinderen en we kunnen ook in alle eenzaamheid bidden. Als we ‘s 

morgens opstaan kunnen we in gebed verbonden zijn met alle leden van Mothers Prayers, 

terwijl we ons richten op de speciale intenties van de dagen.  

Het is echt heel krachtig  

Als we de moeders in Slowakije bericht stuurden over de mogelijkheid van het houden van de 

3 Dagen van Gebed in totale stilte, aanvaardden ze het alsof ze erop zaten te wachten. Ze 

hervonden de gave van stilte in deze hectische en spraakzame wereld.  

 

De respons op de 3 dagen van gebed van afgelopen September 2019 was geweldig  

Moeders schreven en belden over hun stille gebed op vrijdag, toen ze de Heer vroegen hen te 

laten zien welke van hun zonden Hem de meeste pijn deden, hoe kijkt de  

Heer naar onze zonde ….  

Op Zaterdag baden ze in stilte om in staat te zijn te kijken naar hen die ons of onze 

echtgenoten of onze kinderen schade toebrengen en hoe God naar hen kijkt. 

Op Zondag verheugden zij zich voor Gods aanschijn en dankten Hem voor de gave van stilte  

Zij vonden de stilte in deze hectische en spraakzame wereld het allermooiste geschenk  

 

 

Getuigenissen 
Zo velen hebben ons mooie getuigenissen gestuurd en het spijt ons dat 
we niet alles kunnen plaatsen Sommige getuigenissen moesten worden 
ingekort, vanwege de ruimte, maar we hopen zoals altijd de geest 
ervan in waarheid te hebben behouden We ontvangen ook veel 
getuigenissen vanuit andere landen, die we ook niet allemaal hebben 
kunnen plaatsen. 
 
 
 
 



Getuigenissen van de retraite gehouden in het Briery retraite centrum 
in Ilkley in mei in afgelopen jaar  
 
*Wat was het een geweldig weekend. Het was of de Heer zelf tegen mij sprak door 
jou (Carolyn) en Veronica. Alles wat jullie zeiden deed ertoe en het was alles wat ik 
juist toen moest horen. De mensen in de groep waren aardig en zo vriendelijk. Velen 
hadden ook een verdrietige geschiedenis te vertellen Het maakte me nederig en 
deed me beseffen dat we niet alleen lijden, maar onze problemen in gemeenschap 
met anderen kunnen delen 

  

• Een vrouw deelde dat ze zich veel rustiger voelde en geestelijk opgeladen. Ze 
vervolgde met te zeggen dat je dit onderricht niet met geld kon kopen. Ze was 
vredig, en in staat om problemen aan te kunnen.  

 

• Wat een prachtig weekend, precies wat ik nodig had!! 
 

• Er rust een bepaalde bediening op Mothers Prayers, het heeft te maken met 
overgave. De wereld/wetenschap heeft geen antwoorden. Er gebeurt veel in 
wereld, er verandert veel en snel. Zit eerst bij God en ga dan staan/lopen We 
geloven in Mothers Prayers. 
 

• Een vrouw zei steeds iets te missen tot ze Mothers Prayers vond   
• Lieve Carolyn, ik ben nu weer thuis, en ik mis oprecht dat overweldigende 

gevoel van warmte en kameraadschap dat we hadden tijdens de retraite in 
Briery eind mei De vlammen van de Heilige Geest bewogen warm rond ieder 
van ons – dat vond ik duidelijk merkbaar en ik was zo blij er deel van te zijn 
Het was zo’n waardevolle tijd. 

 

Getuigenis uit Oostenrijk  
Mijn man kreeg een zware diagnose in November 2017. Hij had kanker en de tumor zat rond 

zijn gezichtszenuw Het verwijderen van de tumor betekende dat er door de gezichtszenuw 

gesneden moest worden, wat tot het gevolg zou hebben dat de helft van zijn gezicht verlamd 

zou raken. Hij was heel erg bang voor deze operatieve ingreep en daarom startten de artsen 

met chemotherapie en bestraling. 

Tot grote verrassing van de doctoren bleek de tumor na een behandeling van 6 weken bij 

een onderzoek na 3 maanden verdwenen te zijn. 

 

Getuigenis uit India 

Ik dank jullie hartelijk voor jullie gebed voor MP in India, waardoor de bijeenkomst op 
29 november heel goed is verlopen.  Natuurlijk ook door Gods genade en de sterke 
gebedsondersteuning van mijn eigen team en de voorbidders in de UK. Alle 
lofprijzing en glorie aan God. Ik vertrouw op Jezus dat wij in januari met een paar 
nieuwe groepen zullen starten  
.  

 
 
 



Getuigenissen uit Australie 
                                                                                                                                

• Mothers Prayers heeft me- ondersteuning, richting, bevestiging en saamhorigheid 
met andere gelijkgestemde vrouwen die hun geestelijke ontwikkeling serieus nemen 
- gegeven We geven elkaar onbetaalbare troost en kracht, terwijl we proberen God 
toe te staan om door ons te werken en ons te troosten. De vrouwen in onze 
gebedsgroep voelen zich heel gezegend dat ze bij Mothers Prayers horen. We 
beginnen altijd met de voorbeden in te brengen en de vrouwen putten daar troost en 
kracht uit   Onlangs baden we voor… de diagnose was maagkanker, en zij voelde een 
echte kracht door onze gebeden, haar operatie was geslaagd en de dokter zei dat hij 
het ongelofelijk vond hoe goed zij was genezen  

• Mothers Prayers heeft me heel erg geholpen. Onze groep komt al 12 jaar bij elkaar. 
Als moeder van 4 kinderen en 9 kleinkinderen heb ik gedurende de Jaren zorgen 
gehad, maar dat ik deze zorgen aan de Heer kon geven heeft me enorm geholpen  

 

• Mothers Prayers is eenvoudig maar zo effectief. Het oudste lid van onze gebedsgroep 
is net 96 jaar geworden. Ze heeft de afgelopen 12 jaar trouw in onze gebedsgroep 
meegebeden  

 

• Vandaag deelde een moeder in onze MP- samenkomst, hoeveel dichter zij tot God is 

gekomen sinds de MP- retraite. Ze had een heerlijke tijd gehad met haar dochter en 

kleinzoon, ze hadden na Pasen samen een paar dagen in de bergen doorgebracht. Terwijl 

normaal hun verstandhouding moeizaam was, ook had ze eerst gehoorapparaten nodig 

omdat ze slecht hoorde, maar na de retraite was ze hiervan genezen  
 

Getuigenis uit Canada 

In Nunavut (grootste, jongste en noordelijkste territorium van Canada) hebben we 5 
gebedsgroepen en ze zijn net zo ver van ons (in het Churchill-Hudson baai bisdom) 
als Spanje!   
Ik schrijf een Canadese nieuwsbrief en deze telt 6 pagina’s. Tot ik deze schreef had 
ik me niet gerealiseerd hoeveel er is gebeurd sinds oktober vorig jaar. Onze Heer 
heeft Canada gezegend met de groei van meer leden en gebedsgroepen en er 
kwamen ook redelijk wat vragen om informatie sinds de Wereldconferentie 
 

Getuigenis uit de Tsjechische Republiek 
Na onze terugkeer uit Avila hadden we het druk omdat oktober de maand is waarin we normaal 

onze landelijke dag organiseren voor de moeders in de Tsjechische Republiek. Vorig jaar deden 

we dat ook. Niet minder dan 700 moeders kwamen bij elkaar voor het vrijdag- en het zaterdag- 

programma en een deel van hen, ongeveer 200 bleven nog tot zondag  We heetten een nieuwe 

Bisschop welkom ,van het Ostrava-Opava bisdom .Hij was aangenaam verrast door de indruk 

die hij kreeg van Mothers Prayers., hij had er  nog niet eerder kennis mee gemaakt     

 

...We zijn gesteund door het gegeven dat er elk jaar ongeveer 65 nieuwe gebedsgroepen ontstaan    

Moeders nodigen ons dikwijls uit , of het nu is om een groep te helpen vormen of na een aantal 

jaren van samen bidden – om een beetje bemoediging of hulp om de regels en richtlijnen  die 

wij geven voor het bidden en de samenkomsten weer wat aan te scherpen  –We doen ons best 

om deze informatie herhaaldelijk door te geven aan alle geregistreerde gebedsgroepen 

( persoonlijk, via de nieuwsbrief of tijdens Mothers Prayers bijeenkomsten) . En tegelijkertijd 



letten we erop alles te overgieten met liefde  

 

Dit jaar, vieren we de 25 e verjaardag van Mothers Prayers In elk bisdom, willen we op 

pelgrimstocht gaan om zo onze dankbaarheid aan God te tonen voor zijn genade en zegeningen 

die we hebben ontvangen door Mothers Prayers . 

 

Getuigenis uit Mazabuka, Zambia 

 

Lieve vriendinnen, groeten uit Mazabuka. De zoetste stad in Zambia (suiker 

groeit hier en wordt hier verwerkt) in het zuidelijke deel van Zambia. Mijn lieve 

vriendinnen, God is een wonderbare God , Die luistert en tegen ons spreekt in 

ons dagelijks leven … in 2015  begon een groepje van 5 moeders  elke 

dinsdagmiddag samen te komen. Toen ze 2 maanden verder waren besloten ze 

een gemeenschap te vormen, met Mothers Prayers als basis, omdat veel moeders 

geïnteresseerd waren en erbij kwamen … vriendinnen, wij in Mazabuka zeggen 

“Bravo “tegen jullie die ons hebben geïnspireerd om te besluiten om te gaan 

bidden – speciaal voor onze kinderen. We zeggen ook “lang zal ze leven” tegen 

zuster Claudia Bradley die hier begonnen is. Boven alles prijzen we de Heer 

voor de nieuwe hoop die Hij ons blijft geven, dat op een dag alles goed komt “Ik 

ben met jullie alle dagen …” ( Matteüs 28,v 20 ). 

Om eerlijk te zeggen, we zijn niet langer dezelfde! God zegene jullie allen  

 

 
Mothers Prayers gebedsgroepen van Mazabuka, Kaonga en West Villa in Zambia 
 
Getuigenis uit Nieuw Zeeland 
 
Mothers Prayers maakt net zo’n groot deel van mijn leven uit als Fathers Prayers voor 
mijn echtgenoot. We danken de goede God voor dit gebed rijke dienstwerk dat zo dicht 
bij onze harten ligt. Moge Mothers Prayers door blijven groeien en zich uitspreiden naar 



elke kleine plaats op de wereld, om de komende generaties te zegenen. 
 
Getuigenis uit Japan 
 
Er zijn nu twee actieve gebedsgroepen in onze buurt We voelden ons 
allemaal gezegend tijdens de gebedssamenkomst. Een moeder zei dat ze 
tijdens het bidden voor haar kinderen een onverwachte gevoeligheid 
ervaarde en bijzondere zegeningen. Een andere moeder van wie de zoon 
onlangs was ingetreden bij een Franciscaner orde, zei dat ze altijd huilde als 
ze dacht aan haar zoon, maar dat ze tijdens de MP- gebedssamenkomsten 
voor haar kinderen kon bidden met onverwachte voorbede en dat verraste 
haar zeer, zij voelde daardoor dat ze geleid werd door de Heilig Geest.  
 
Een moeder woont zo ver weg dat ze naar de kerk moet komen met de bus 
en de trein. Ze bidt altijd op weg naar de kerk, maar bij de MP-
gebedssamenkomst, als ze samen met andere moeders bidt: e e n in hart en 
in geest, voelt ze pas echt de kracht van het gebed.  
 
Een moeder had niet verwacht dat ze hardop kon bidden; dus ze nam zich 
voor om in stilte te bidden, maar toen ze de papieren rondjes met de namen 
van haar kinderen in het mandje legde, kon ze hardop bidden en kwamen 
ook de tranen. Het is echt een heel intiem moment met de Heer. Ze kon zo 
bidden dankzij de regel van vertrouwelijkheid! Alle moeders zeiden dat ze 
een hele speciale zegen en de genade van vrede hadden gevoeld. 
 

Na een inleiding  
... Ik ben blij dat ik bij Mothers Prayers ben. Omdat ik daardoor herinnerd wordt aan 
dat ik moet vertrouwen op God in moeilijke situaties en om hoop te houden Ik zie 
bijna iedere week hoeveel zegeningen we ontvangen in onze groep, hoe God onze 
harten opent ,hoe we kunnen delen en open worden over wat we verbergen, zodat 
het kan helen. Hoe we leren om medeleven te hebben voor mensen buiten onze 
gebedsgroep. En er ontstaan nieuwe vriendschappen tussen ons    

       
Lieve moeders van de Solace Gemeenschap. 
 
Ik ben bijna 86 jaar en de Moeder waarmee ik samen een gebedsgroep vorm is 5 jaar jonger. 

We waren met ons zessen. Nu nog maar met 2 en we komen iedere week bij elkaar. We gaan 

niet meer naar bijeenkomsten en retraites. Ik bid het gebed voor de gemeenschap (dagelijks 

gebed voor moeders) en het gebed voor Vernieuwing iedere dag. 

Ik bid ook voor alle leden van de Solace gemeenschap en voor Veronica en blijf doorgaan met 

bidden zolang God mij de kracht geeft en mij zegent. Ik wens alle leden van de gemeenschap 

een goede gezondheid, alle zegeningen van onze Heer en alle gaven van de Heilige Geest, Ik 

bid ook dat de Solace Gemeenschap mag gedijen  in de hele wereld  
                                                     



Getuigenis van iemand van 96 jaar 

 

Ik was al vele jaren weg bij de kerk, maar voelde me er toch weer door aangetrokken nadat ik 

een begrafenis had bijgewoond dus ik ging weer naar de kerk. Na een tijd vroeg iemand mij 

om mee te doen met een Mothers Prayers gebedsgroep- het heeft op de een of andere manier 

mijn geloof zo verdiept., het is heel wonderbaarlijk 

.  

Getuigenissen van dankbare harten  
 

• Mothers Prayers is een Oase van Vrede voor me. 
 

• Tijdens onze eerste samenkomst baden we meer dan een uur. Het voelde zo 
bijzonder om deel uit te maken van deze kostbare gemeenschap van 
moeders over de hele wereld.   

      Er was opwinding over wat God zou gaan doen door onze gebedsgroep. En 
      ik voelde me bevoorrecht deel uit te maken van deze verbazingwekkende 
      Gemeenschap   
.  

• Via de telefoon: Sinds ik Veronica heb ontmoet en met haar heb gesproken 
wordt alles wat ik lees in haar boek meer waarachtig, omdat zij waarachtig 
is. Als deze dingen (in het boek), waar zijn, dan kunnen ze voor mij ook waar 
zijn.  

 
• Ik stuurde rondjes naar Kent en bad voor mijn dochter die geen baan meer had.  

Hoewel er allerlei oplossingen in mijn gedachten kwamen, bleef ik bidden dat Gods 
Wil zou geschieden. We hebben een mooie gebedsverhoring gekregen. Ze heeft een 
baan gekregen en nog beter: ze kan thuis blijven wonen, ik ben heel dankbaar  

 
• Dank jullie voor de nieuwsbrief, het is een grote ondersteuning voor ons en 

inspireert ons zoals gewoonlijk om door te gaan met het dienstwerk Mothers Prayers 
Het is zo ‘n mooi iets om je deel te voelen uitmaken van een grote familie voor één 
enkel doel  

 

*Gisteren vertelde een moeder van onze gebedsgroep dat ze de nieuwsbrief wel drie   
maal had gelezen en steeds las ze weer iets nieuws dat haar aansprak; ze kon zichzelf 
niet losmaken van de regels Ik was verbaasd over zo’n impact en het werd opnieuw 
duidelijk voor mij hoe kostbaar het is dat gewone vrouwen ,die God hun  kostbaarste 
bezit toevertrouwen , daarvan eenvoudig getuigen . Ik dank God dat Hij u de kracht geeft 
om ons te schrijven!   

 

 

*Ik voel me geroepen om u nu te schrijven nu ik halverwege het boek ben van Veronica.  
Ik kocht het maanden geleden, na mijn eerste Mothers Prayers samenkomst, maar ik 
vergat het te lezen.  Ik voel dat ik het op het juiste moment wel ben gaan lezen, omdat 



het echt diep tot mij spreekt, ik was op verschillende punten tot tranen bewogen (ik huil 
meestal als de Heer tot mij spreekt, ik weet dat boodschappen van Hem afkomstig zijn 
als ik moet huilen)  Ik besef nu dat het helemaal niet de bedoeling was dat ik  het boek 
zou lezen zodra ik het had gekocht , ik moet het nu lezen …… 
 

• Christus is de rots. 
Nadat een Moeder 6 jaren bij Mothers Prayers was, zei een vriendin tegen 

haar dat het altijd goed is om te bidden voor je kinderen Oudere vrouwen in 

haar gebedsgroep baden dat hun volwassen kinderen weer naar de kerk 

zouden gaan- ze vroeg zich af wat zij bij de gebedsgroep deed , omdat haar 

kinderen al naar de kerk gingen  Later ontwikkelde haar dochter een 

eetstoornis en er lag vroeger misbruik( waar ze flash backs van kreeg )  aan 

ten grondslag. Als alles onder je is weggevaagd is Christus de enige rots. 

Mothers Prayers is een veilige plek   – Ze ging later naar een conferentie en 

haar dochter, die zich van haar had gedistantieerd, bleek daar ook te zijn en 

omhelsde haar!   
 

• Precies op het goede moment ... 
Ik wil u zo bedanken voor de nieuwsbrief, die ik een paar dagen geleden van 

u ontving Hij kwam precies op het juiste moment omdat ik me 

terneergeslagen voelde door gezondheidsproblemen. Nogmaals veel dank. 

Moge God u zegenen en Mothers Prayers    

 

• De vreugde door overgave aan Hem  
 

We hebben de echte vreugde door overgave aan Hem ervaren  

Ik wil u uit de grond van mijn hart danken voor onze MP- gebedsgroep. Veel dank voor alle 

materialen, speciaal voor de nieuwsbrieven met de richtlijnen hoe te bidden  

 

Ik ken de MP- beweging pas iets meer dan 2 jaar. Nadat mijn eerste zoon geboren was, bracht 

ik veel tijd buiten door achter de kinderwagen Het kwam in mij op dat het fijn zou zijn om 

deze tijd iets te doen voor mijn geestelijke verrijking Toen ik weer, een keer aan het wandelen 

was kwam ik een moeder tegen met een klein meisje. Het meisje was heel lief en we werden 

al snel vriendinnen. Haar moeder viel het op dat ik veel las en we begonnen over allerlei 

dingen te praten, zoals boeken, onze God, en Zijn aanwezigheid in ons leven. Je kunt je 

makkelijk voorstellen hoe dat ging. We raakten op elkaar gesteld.  

 

Op een keer zei ze dat ze regelmatig samen met twee andere moeders bad in een biddende 

moeders gebedsgroep Ik voelde dat het iets voor mij was en wilde meer weten over de MP- 

beweging. Ik beloofde mezelf om zodra het kon mee te gaan doen met de gebedsgroep   Mijn 

zoontje was pas zeven maanden en ik kon me niet voorstellen hoe ik tijd zou kunnen maken 

naar iemand toe te gaan en me te focussen op gebed. Kort daarna ontdekte ik dat ik een 

tweede kindje verwachtte en we zouden gaan verhuizen. In eerste instantie dacht ik dat het 

niet mogelijk was om nu nog bij een MP- gebedsgroep te gaan Toen besefte ik dat niets 

onmogelijk is voor onze God!  

 



Na de geboorte van mijn tweede zoon ging ik bij de MP- gebedsgroep. Allebei mijn zoons 

waren bijna altijd bij onze gebedssamenkomsten. Het was een mooie en gezegende tijd die ik 

me altijd zal herinneren   

Ik bestelde nog 2 gebedenboekjes omdat die van ons versleten begonnen te raken en omdat er 

een nieuwe moeder bij ons groepje was gekomen en een boekje voor haar nodig hadden. We 

ontvingen de gebedenboekjes en richtlijnen voor ons gebedsuur. Aanvankelijk lette ik niet zo 

op de richtlijnen, maar een keer ‘s nachts kwam ik ertoe om alles te lezen (de Heilige Geest 

zette me aan)     

De volgende keer lazen we voor we begonnen met het gebed, zorgvuldig alle richtlijnen door   

En we baden die keer in grote vrede en met een glimlach op ons gezicht Jullie zouden onze 

grote vreugde eens hebben moeten zien! Het was waarachtige vreugde door overgave aan 

Hem !!!De vreugde van overgave van onze kinderen aan Hem, vergezelt met gevoelens die 

we niet kunnen beschrijven  

 

Dank aan de Heer voor alle geweldige moeders en voor alle coördinatoren  

Veel groeten en veel gezegende tijd toegewenst  
 

Grote dank van ons allen uit Star House 

 
We zijn allen zo dankbaar die regelmatig geld overmaken om de kosten van ons 

dienstwerk te helpen dragen. Als u belasting betaald en een aftrek kunt krijgen 

voor uw donatie, geef dat dan aan ons door, want het maakt een groot verschil 

voor ons inkomen. We kunnen u op vraag een formulier toezenden We willen 

ook allen danken die vanuit hun gebedsgroep liefdevol donaties hebben 

overgemaakt, Uw gulheid wordt zo gewaardeerd – weet dat u allen in onze 

gebeden bent 

 

Bericht van Carolyn 

 

Al een tijdje vragen we de Heer om ons te leiden naar de juiste persoon om mijn 

taak als coördinator voor Engeland en Wales over te nemen – en nu heeft hij 

onze gebeden verhoord op een bijzondere manier   

 
Hij heeft ons geleid naar een lieve vrouw, haar naam is Maureen Goldsmith, ze is al vele 

jaren bij Mothers Prayers. Ze houdt van de Heer en stelt zich heel open voor de leiding van de 

H. Geest. Haar man, Mike is ook heel betrokken bij Mothers Prayers en is al sinds het eerste 

MP-begin onze drukker. Ze zijn samen een mooi team. Maureen heeft veel tijd besteed aan 

gebed, om God’s Wil te zoeken voor haar leven – en wij zijn zo blij dat Hij ons met haar heeft 

gezegend. 

Ik weet dat jullie zullen bidden voor Maureen en Mike om te groeien in hun nieuwe rollen. 

 

Ik ga door met nauw samen te werken met Veronica als Assistant- Hoofd en blijf 

aan als lid van het kernteam van Star House. Ik zal ook doorgaan als 

gemachtigde en ook ik heb jullie gebeden nodig, evenals Veronica en het hele 

team van Star House. 

Liefde, gebed en elke zegen, Carolyn 



                          Speciale Feestelijkheden  
 
Ons 25e verjaardagsfeest van Mothers Prayers! 

 

Datum:   14 november 2020.  

Plaats:  Westminster Cathedral Hall, begin 10.00 uur 

  Gevolgd door een H. Mis in Westminster Cathedral om 14.00 uur 

   gecelebreerd door Kardinaal Vincent Nichols. 

Opgeven bij: Mrs Janet Desmond janetdesmond14@gmail.com  

Verdere informatie in Veronica’s nieuws aan het begin van de nieuwsbrief  

 

Een speciale dag in het Aylesford Klooster in Kent. 

20 juni 2020 aanvang: 10.00 uur  in de Relic Chapel 

Opgave is niet nodig 

Voor beide feestelijkheden worden geen entreekosten gevraagd, maar giften zijn 

zeer welkom. 

Voor meer informatie over deze dagen, neem contact op met 

office@mothersprayers.org 

 
                    Goede Vader in de hemel, we hebben zo’n spijt  
                              over de pijn die we U aandoen, 

Die keren dat we ons tegen u keren,  
en onze eigen weg gaan,  

We vragen U nu om ons te vernieuwen met een grote liefde voor 
heiligheid en Uw wegen. 

Help ons om levende voorbeelden te zijn van deugdzaam leven als 
volgers van Jezus. 

Help ons deze gekwetste wereld te laten zien dat er een andere weg is 
in het leven–  

Uw weg, Heer 
Amen 

 
Met liefde in Jezus, 

Veronica en Carolyn 
 



 

Mothers Prayers International office 
PO Box 416 
Sevenoaks 

Kent 
England TN14 6WE 
Tel:-  01959  532505 

Email: - office@mothersprayers.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LANDELIJKE OPEN DAG Nederland: 31 oktober 2020 te Oosterhout, met 

de mogelijkheid mee te doen aan het Biddende Moeders Retraite weekend.  

*Regio dag Zuid-Holland: 20 juni in het St Willibrordushuis, 

Hoofdstraat 27 te Hillegom. Aanvang 9:45 uur, de dag is om 14:00 uur 

afgelopen. 

Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/ Regio Noord-Holland  

Christine van Laar-Witte, Zwolle, 038-3374864 

mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org                         

Regio Noord-Nederland 

Katja van Rheenen-Meijknecht, Groningen 050-5281180 kmeijknecht@gmail.com                                

Regio Utrecht + het Gooi                                                                                                                                              

Anneke Athmer,Hilversum,0613765328 Anneke.Athmer31@gmail.com                 
Regio Limburg 

Wies Mom, Herten, 0475-589135 wiesmom@kuriakon.nl                                                     

Regio Zuid-Holland 

Sylvia Maenhout, Leiden, 06-47133540 sylvia3koningen@gmail.com                       

Regio Bisdom Breda en Middelburg                                                                             

Yvonne Fehr, Bergen op Zoom , 0164 – 241873 yvonnefehrh@gmail.co 

       Regiodagen dit jaar  

De Regio dag voor Bisdom Breda en Middelburg die gehouden zou worden in 

Bergen op Zoom op zaterdag 21 maart is niet doorgegaan.                                                

De planning voor de overige regiodagen is uitgesteld. 

De eerstkomende Regio dag zal zijn op 20 juni en wordt gehouden in Hillegom 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Maenhout: 

sylvia3koningen@gmail.com 

De landelijke open dag wordt gehouden op 31 oktober in de St Paulus Abdij, 

Hoogstraat 80, 4901 PK te Oosterhout (met de mogelijkheid mee te doen aan het 

Biddende Moeders retraite -weekend). 
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Retraiteweekend, (noteer dit weekend in uw agenda)  

Het weekend van 30 okt tot 1 nov is gereserveerd voor de Mothers Prayers 

Retraite. U kunt hieraan deelnemen We hebben in de laatste nieuwsbrieven 

(ook in deze nieuwsbrief) uit Engeland kunnen lezen hoe dankbaar de 

deelnemers zijn na afloop van de retraite en hoe ze zich weer opnieuw hebben 

verfrist aan de spiritualiteit van Biddende Moeders. 

Dat willen wij jullie ook heel graag aanbieden   

We kunnen terecht in de St Paulus Abdij, een gebedshuis in dienst van kerk en 

wereld. We worden gastvrij ontvangen door de gemeenschap “Chemin Neuf”.   

U kunt meer informatie vragen bij Christine van Laar of/en u opgeven via de 

mail : mothersprayers_nl@hotmail.com  

Nieuwe regio-coördinator voor bisdom Breda en Middelburg,    

Yvonne Fehr uit Bergen op Zoom kwam naar de landelijke dag die vorig jaar op 26 

oktober gehouden werd in Rotterdam. Zij is al vele jaren bij Biddende Moeders en 

heeft ook al heel lang een gebedsgroep in Bergen op Zoom. Zij wist dat er een regio-

coördinator voor Noord-Brabant gevraagd werd. Ze had ervoor gebeden en God 

beloofd om, als iemand haar zou vragen op de landelijke dag ze” ja “zou zeggen. En 

Wies vroeg het haar tijdens de lunch en ze zei “ja”. 

We heten Yvonne van harte welkom in ons Solace-team. Haar e-mailadres is: 

yvonnefehrh@gmail.com.  

Steun voor het behoud van Star house, het moederhuis van Mothers 

Prayers  

In deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de geldnood vanwege noodzakelijke 

reparaties aan het dak van Star house en over het belang van het voortbestaan van een 

moederhuis voor Mothers Prayers maar het belangrijkste…hoe het Solace team in 

Engeland na gebed is gekomen tot de overgave aan Gods Wil om 

“Star house” te handhaven voor Mothers Prayers wereldwijd.  

We willen ook aan u vragen om indien mogelijk een gift te doen. U kunt deze gift 

vanuit Nederland overmaken naar “Levende Kerk” een stichting met een Anbi status. 

Hierdoor kunt u uw gift aftrekken van de belasting.  

Stichting MothersPrayers Nederland heeft geen Anbi- status. Op advies van onze 

geestelijk leidsman Pastoor van der Mee kunt u de gift overmaken naar zijn Stichting: 

“Levende Kerk” o.v.v.: “Star House” 

Hieronder volgen de bankgegevens  
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R.K. Stichting “Levende Kerk” te Schoonhoven o.v.v “Star House”                                              

NL 03 INGB 0006 318740                                                                                       

Het RSIN Stichting Levende Kerk is: 804728744  

Het totale bedrag aan giften voor Star house wordt dan overgemaakt naar 

de rekening die Veronica in de nieuwsbrief vermeld. Wij houden u op de 

hoogte. 

Dank u voor uw gift! 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


