NIEUWSBRIEF

najaar 2018

Mothers Prayers
Biddende Moeders

Lieve Moeders,

In deze Nieuwsbrief:

Voor u ligt de nieuwsbrief van Biddende Moeders voor
het najaar, 2018.

Landelijke Open Dag ,
getuigenis

U vindt op de eerste bladzijde de uitnodiging voor de
landelijke open dag op 10 november te Roosendaal en
een getuigenis van een Nederlandse moeder. De
vertaalde getuigenissen uit de Engelse nieuwsbrief
van dit jaar vindt u op de overige bladzijden van deze
nieuwsbrief.
Getuigenis van een gebedsverhoring

Toen ik een jaar of tien was, ging mijn moeder
(ik was alleen met haar) op reis naar Israël. Ze
vond het lastig om mij achter te laten bij familie
en de avond vóór haar vertrek kwam er een
goede vriendin om voor de reis en ook speciaal
voor mij te bidden. Ik wist van niets, en lag
allang lekker te slapen. Ze baden letterlijk:
"Heer, wilt u mijn dochtertje, zegenen en uw
handen op haar hoofd leggen?"
De volgende ochtend vroeg holde ik de kamer
van mijn moeder binnen en riep enthousiast:
"Mama, ik heb gedroomd dat er engeltjes om
mijn bed heen stonden die hun handen op mijn
hoofd legden!'' Mijn moeder was gelijk
klaarwakker en herinnerde zich direct het
gebed van de vorige avond. De Heer had het
letterlijk verhoord... alleen moest ze wel wat
glimlachen omdat Hij zijn knechtjes gestuurd
had! Wat mijn moeder raakte was niet alleen de
vrijwel letterlijke verhoring, maar ze begreep
ook dat een gebed in echt geloof en met 'twee of
meer' gebeden werkelijk doel treft!

Als we voor onze kinderen bidden
moeten we ons afvragen: “Wat zou Hij
hen toewensen?” dit zal het jaarthema
zijn in 2019!
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Landelijke Dag Mothers Prayers in
Roosendaal, 10 november
Het thema van de Landelijke Open Dag 2018 is
”Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen
houdt dan wij. Hij wil hen zo graag beschermen en
laten groeien in Hem. Omdat Hij alleen tussenbeide
komt als Hij gevraagd wordt, ziet hij uit naar onze
gebeden”. Het wordt een dag van ontmoeting, gebed
en inspiratie. Alle moeders, oma’s en vrouwen met een
hart voor kinderen zijn welkom: zowel de fysieke, als
de geestelijke moeders en oma’s
Programma:
10.00 uur: inloop met koffie
10.30 uur: begin van het programma
12:15 uur: lunch
13:00 uur: getuigenissen
13.30.uur: gebedsuur we bidden voor onze kinderen,
kleinkinderen en andere intenties
14:30 uur: afsluiting van het programma
14:45.uur:Eucharistieviering met Mgr.Dr J.W.M. Liesen
als hoofdcelebrant.
Adres:
Pastorie naast de St Josephkerk, St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
Er is ruime parkeermogelijkheid voor de kerk.
Openbaar vervoer: het station is een kwartier lopen van
de kerk. Bushalte is 10 minuten lopen
Aanmelden is niet nodig.
Wij vragen u een lunchpakketje mee te nemen.
Meer info: mothersprayers_nl@hotmail.com

Getuigenissen
Eens te meer zijn wij bemoedigd door alle berichten die wij van jullie ontvangen. Wij
nemen deze met dankbaarheid aan. Sommige van de berichten willen wij met jullie
delen, daar velen van jullie ons zeggen dat deze bemoedigend en hoopvol zijn. Gezien wij
beperkt zijn in plaats hebben wij sommige een beetje omgezet naar getuigenis. Wij
hebben dit geprobeerd naar waarheid te doen

Het verhaal van Mothers Prayers – afstand speelt geen rol.
1.
Ik ben buitengewoon verheugd en dankbaar jullie te kunnen melden, dat
bij het bestuur van de ‘Militaire Raad van Katholieke vrouwen wereldwijd’
Mothers Prayers een integraal onderdeel geworden is!

De Mothers Prayers groepjes in Tonga en Fiji groeien zo snel. En ik was
zo gelukkig en gezegend om bij hen in Fiji te zijn voor hun retraite.

2.

De priester retraite was zo geweldig en een van de priesters herinnerde zich
nog de 3 dames die bij mij thuis (rechtover de pastorie), 3 jaar geleden
begonnen te bidden.
Het aantal groepjes is al boven de 100 gegroeid. Moge God geloofd worden!
In Tonga, is het zo bijzonder dat de niet-katholieke groepjes zo hard gegroeid
zijn in aantal en dat deze heel sterk zijn.
Fiji is van plan om een groep naar de volgende Conferentie af te vaardigen –
Dit zal zo hartverwarmend voor deze eiland-natie.
Dank u voor het toesturen van alle info over Mothers Prayers die ik naar
Nigeria kan opsturen. Ik heb de nieuwsbrief en het boekje ’20 jaar celebrations
een aantal keren doorgenomen. Er staan zo veel verheffende en inspirerende
verhalen in.

3.

De kracht “iemand vertelt het door aan de ander’’
1.
Vandaag hadden wij een spannende, plezierige en verheffende dag.
Een Nieuw Zeelandse dame die op vakantie was zag onze Mothers Prayers
poster die in de kerk ging. Zij is grootmoeder en gaat thuis naar een Mothers
prayers groep. Allen zijn grootmoeders. Zij getuigde van hun
gebedsverhoringen en door haar te horen praten, werden wij in onze groep
nog meer gestimuleerd om door te blijven bidden en de verbondenheid met
groepjes in de verschillende werelddelen werd groter!
Zij heeft onze namen meegenomen, met ook de namen van onze
kleinkinderen, om dan in hun groepje in Nieuw-Zeeland, voor ons allen te
bidden. Ondertussen hebben wij ook de namen van hun groepje en elke week
leggen wij die in het mandje. Dit gebaar maakt onze eenheid sterker, en
geloven wij allen in de sterkte van dit gebaar. God zegent ons hierdoor enorm.
2.
Vandaag wil ik de vreugde om een pasgeboren kleindochter delen.
Onze zoon en schoondochter hadden al een zoontje, maar wilden hun

gezin uitbreiden. Dit was niet gemakkelijk, zijn vrouw had problemen en
een zeer moeilijke zwangerschap. Maar nu is het zover, zij zijn ouders
geworden van een klein meisje. Onze groep Mothers Prayers was steeds
een grote troost en wat een vreugde om het goede verloop!
3.
Een Frans familielid liet mij kennis maken met Mothers Prayers. Zij
vertelde mij hoe de Heer haar via het gebed bemoedigde en inspireerde om
haar kinderen in Overgave aan de Heer toe te vertrouwen.
Sindsdien heb ik kennis gemaakt met Fathers Prayers, Children of Faith.
Als ambtenaar in kerkelijke zaken krijg ik ook toegang tot de bewegingen die
de Heer heeft ingeschakeld via de Solace Community (Fathers Prayers en
Children of Faith), en in reactie daarop Gods oproep voor moeders en vaders
te bidden en voor hun kinderen in een wereld die hier zo’n nood aan heeft – en
dit in alle landen over de gehele wereld. Ook Children of Faith, (kinderen van
geloof) voortgekomen uit Mothers Prayers krijgt in sommige landen voeten
aan de grond. Ik vind het enorm inspirerend om mijn steun aan deze
gebedsbeweging te geven.
4.

Warme groeten en een knuffel voor jullie snelle en opbeurende antwoord. Uw
antwoord klinkt als een Zegen voor alle betrokkenen. Ons groepje wil deze gebeden van het
boekje bidden en zien waar God ons leidt. Ik denk dat het idee om iemand te laten komen
om ons prille groepje toe te spreken en andere geïnteresseerde moeders een goed idee is
Enorme dank voor dit prachtig gebed Mothers Prayers.

5.
Ik heb nog maar pas gehoord over Mothers Prayers via een vriendin; wij
spraken erover en zij gaf mij een gebedenboekje. Ik hou van de gebeden en
denk erover na om een groepje te starten.
Ik ken moeders die echt wachten op een gebed als dit!!!
Wij mogen niet bij de pakken neer blijven zitten maar optimistisch blijven Het
is goed te horen over Mothers Prayers; dat het gaat over ‘eenvoud’ en
“echtheid’. Deze eenvoud raakt mij enorm.

Stop! ……………… Moeders zijn in Gebed!
1. Van Hongarije
Als vele gewone
mensen in vele kleine
plaatsen,
vele kleine daden verrichten
kunnen wij de wereld
veranderen.
Onlangs heb ik iets van wat dit citaat zegt meegemaakt. Op dinsdagochtend was er
een groep Mothers Prayers (grotendeels grootmoeders) bijeen in de kapel van St.
Anna
Ik wist dat zij daar samen waren en bracht hen enkele documenten aan het einde
van hun bijeenkomst. Toen ik de kapel binnenkwam, stopte ik achter een glasdeur
omdat ik getuige was van iets wonderbaars.

De moeders zaten voor het altaar in een kring en aanbaden en loofden de Heer met
grote devotie, liefde en eenvoud.
Er was zo’n grote kracht in dit gebeuren – overgave, geloof en hoop.
Plotseling besefte ik dat wij zo wekelijks tot Onze Vader kunnen praten en dat het
onmogelijk is dat Hij niet naar ons zou luisteren, of onze gebeden niet zou verhoren.
Buiten het gebouw reden er veel auto’s, er waren veel voetgangers, iedereen was
met iets bezig. Echter hier in deze kapel was de tijd gestopt… MOEDERS WAREN
AAN HET BIDDEN
Zij overhandigden deze drukke wereld in Gods Handen in volle overgave! Zij
vervulden hun missie. Toen zag ik overal in deze wereld dergelijke plaatsen waar
Biddende Moeders wekelijks bij elkaar komen. Wat een grote macht! Hierdoor kan
God de wereld veranderen. Ik ben zo dankbaar hier deel van uit te mogen maken.

De vreugde door overgave – een Manier van Leven
1. Dank je wel voor het toesturen van het boek ‘Vreugde door Overgave’!!
Het is zo’n ontroerend verhaal en brengt ons vreugde, hoop, liefde en dit op elke
pagina. Ik heb het boek nog niet tot op het einde uitgelezen; maar ik weet nu al zeker
dat het mij steeds zal bijblijven.
Ik dank Veronica voor de mooie woorden van bemoediging – ik een bijna 91-jarige,
moet ook luisteren wat de Heer zegt, en Zijn Heilige Wil doen.
Van nu af aan heb ik gebeden die mij hierin zullen helpen, want ik wil mij in volle
overgave aan Hem over geven. Moge God alle Biddende Moeders zegenen.

2.
Ik dank God voor Mothers Prayers – Ik was reeds geruime tijd zeer
geïrriteerd over mijn man om vele redenen; maar toen besloot ik om hem
aan de Heer over te geven. Sindsdien veranderde mijn houding ten
opzichte van hem en eveneens veranderde hij ten opzichte van mij. Prijs
God!!!

De prioriteit van Gebed
1.
Een van onze moeders overleed onlangs, dit tot onze grote spijt. Ze had
nierproblemen en toen begon zij haar dialyse. Ze vroeg het medische team over te mogen
stappen op dialyse in de avonden, zodat zij het wekelijkse gebedsmoment niet zou missen,
en dit lukte. Na haar dood heeft haar familie een donatie geschonken aan Mothers Prayers,
die ik vandaag aan jullie overmaak. Met liefde en gebeden!

2.

Ik wil weer deel uitmaken van Mothers Prayers. Ik was gestopt om een of andere
reden. Toen vond ik een oude nieuwsbrief, en toen ik die las, wist ik dat ik weer wilde
beginnen. Ik besef nu hoe belangrijk het is voor onze kinderen te willen bidden Wil je aub
alle info en bidboekjes toesturen. Met dank.

Jonge levens veranderen
1. Beste Veronica, Ik kom uit een klein dorp in Slovakije. Mijn moeder maakt
deel uit van een groepje Mothers Prayers en mijn vader maakt deel uit van
Fathers Prayers. Ik wilde u al geruime tijd schrijven. Ik maakte deel uit van de
eerste groep Children of Faith in Slovakije; Ik weet niet meer hoe oud ik was
op dat moment, maar ik weet nog goed dat ik in 2012 in Star House Engeland
was. Toen ik jou ontmoete was ik blij en vreugdevol. In feite wist ik niets van
uw leven, enkel dat je de stichteres bent van Mothers Prayers.
Enkele jaren later geraakte ik op het slechte pad... ver van God en van Gods
Liefde. Er kwamen 2 jaren duisternis in mijn leven – niet diep, maar ik leefde in
zonde en was te blind om het te zien. Ik was vaak op party’s en dronk alcohol,
flirtte met de meisjes en andere dingen – ik dacht dat ik gelukkig was. In mijn
gedachten meende ik dat ik gelukkig was. Het was mijn ontsnapping uit saaie
dagen... Ik was op zoek naar iets... dat mijn leven zou vullen. Mij een doel gaf.
Ik doorliep mijn dagen; ik wist niet waar ik heen wilde, of wat ik zou doen. Ik
ben van mening dat de gebeden van mijn familie, vooral van mijn moeder, een
schild hebben gevormd, zodat ik niet dieper viel. Toen brak een van de
meisjes mijn hart en dit was een harde tijd voor mij. Iedereen in de familie
wilde mij helpen om eroverheen te komen. Ik voelde heel veel liefde en zorg
van hen. Op dat moment bereidde God mijn hart voor verandering.
Mijn broer Thomas vroeg mij mee naar CampFest. Wij gingen er al heen toen
wij nog kinderen waren. Het is een Christelijk gebeurtenis waar mensen
samen komen om te bidden, te zingen, te dansen enz. Er zijn ook momenten
van onderricht – vele mogelijkheden. Wij gingen maar een dag voor een aantal
uren – en toen hoorden wij dat er mensen aanwezig waren die voor wie dat
maar wilde, wilden bidden. Toen besefte ik dat ik naar iemand toe moest gaan,
die voor mij wilde bidden. En ik vroeg ik mij af, waarvoor ik precies wilde
bidden. De relatiebreuk was er nog steeds, maar ook de familie beleefde
harde tijden. Ik besloot toen een gebed te vragen voor mijn familie.
Een vrouw vroeg of zij mij mocht aanraken met haar hand. Ik zei ja. Toen
begon zij te bidden, en vanaf het begin van dit gebed begon ik onophoudelijk
te huilen. God kwam bij mij en raakte mij zo sterk... Ik voelde Hem mij
aanraken, mijn lichaam en mijn hart. Ik zag als in een film enkele fragmenten
en daden in mijn leven waar ik depressief was. Hoe ik echt geleefd had... toen
zag ik mijn familie in het licht, zoals ik het nooit bekeken had... de tranen
waren er nog steeds en de Heer vulde mij met Zijn Liefde. Na deze ervaring is
mijn leven compleet veranderd. Ik was opnieuw geboren in het Vuur van de
H.Geest.
Toen ik weer thuis was bracht ik vele maanden door met gitaarlessen, bidden,
bijbelstudie, boeken lezen over geloof en mensen die met Hem leefden. Mijn
gitaarspel nam weldra 8 uren per dag in beslag. Natuurlijk met de nodige
onderbreking. Jezus leerde mij, raakte mij aan tijdens het gebed, en Hij blijft dit
nu ook nog doen. Ik kreeg een1 jaar van Genade en van Zijn Liefde, Wijsheid
en Kracht. Ik weet dat de gebeden van mijn ouders sinds mijn geboorte, de
zaadjes waren die toen de Heer mij aanraakte, tot vrucht gebracht werden

Nu ben ik 22 en samen met mijn broer, zus en vrienden leid ik een groep jonge
mensen in onze streek die door de Heer geroepen zijn. Wij hebben al veel
wonderen en goede dingen ontvangen die de Heer in onze levens doet. Toen
ik besloot de Heer te volgen, ontving ik een van de boeken die ik indertijd in
Star House nog in mijn handen had gehad. Op de voorkant staat een lachende
grootmoeder uit Engeland. Eens toen ik aan het bidden was, zag ik een beeld
van Maria, staande bovenop de wereldbol en haar mantel omvatte de hele
wereldbol. God vertelde mij dat wanneer moeders samen bidden, dit gebed
deze mantel vult – ik vertelde het mijn moeder en wij waren beiden zeer
ontroerd – ik besefte ten volle dat dit een beeld was voor Mothers Prayers.
Ik wil bidden voor al de moeders die dit lezen opdat zij hun vreugden en
gebedsverhoringen met elkaar zullen delen.
2. de periode waarin mijn dochter leed aan anorexia was een donkere

periode. Als haar moeder was ik vastgesnoerd door angst. Ons gezin
was al door moeilijke jaren van echtscheiding en verandering van
scholen heengegaan. Haar rustige geest van vroeger veranderde door
woede, in een beheersing van haar gevoelens, die zich uitte in het
controleren van haar voeding; zij werd een skelet en medische zorgen en
de zorgen van haar familie konden hier niet tegenop. De dood werd haar
vriendin. Samen waren zij sterk.
Deze tijd wist ik dat mijn moeder (die ver van mij woonde) met haar
groepje Biddende Moeders voor deze situatie bad, en ik was hier diep
gelukkig over. De steun die ik van dit groepje vrouwen die ik nooit
ontmoet had, kreeg was tastbaar, was als een massage voor mijn
schouders. Ver weg was een groepje vrouwen met veel liefde aan het
bidden, zodat er een opening in de situatie met mijn dochter zou komen.
Ik was heel dankbaar, ik voelde anonieme liefde, geen veroordeling; een
open geest.
Veel mensen hebben mij gevraagd: “hoe ben je op het idee gekomen om
je dochter naar een school in Frankrijk te sturen”. Steeds heb ik
geantwoord: “eigenlijk weet ik het niet, maar iets binnen in mij zei dat ik
dit moest doen. Dit was een vrij buitengewone beslissing, al het
medische toezicht te verlaten, weg van iedereen die haar ‘als een
probleem’ aankeken. We kregen financiële hulp van een charitatief
fonds, zodat wij haar naar een mooie school in het zuiden van Frankrijk
konden brengen. Het was een risico. Maar daar heeft zij haar anorexia
laten varen, ze bloeide open en kreeg nooit meer een terugval.
Onlangs heb ik iemand van de groep ontmoet die voor onze dochter en
ons bad, en ik realiseerde mij door dit gesprek, dat ik niet zelf de
beslissing had genomen om haar naar die school te sturen, maar van de
open harten en gebeden van deze groep Biddende Moeders
Mijn vurige wens is dat iedereen die zich in een dergelijke situatie
bevindt, een groepje kent, die voor hen bidt. Ik ben oneindig dankbaar.

De kracht van het gebed is echt
1.
Ik heb twee kleinzonen, de ene is zeer open, liefdevol en kan dit ook goed
tonen ;) jammer genoeg is de andere kleinzoon, nogal afstandelijk – Ik bad dat
hij zou weten dat ik van hem hield en dat hij mij eerder als een vriend dan als
grootmoeder zou zien. Tot voor enige weken, voelde ik mij verdrietig omdat ik
met de andere kleinzoon, zo’n goede relatie had, maar niet met hem; en wonder
boven wonder, kwam hij naar mij toe en gaf mij een knuffel en een zoen, en zei
dat hij van mij hield; “dank je wel omdat jij mij nooit onder druk zet.”
Wat was dit een aangename verrassing. Zonder hem iets te laten merken, zei ik
dat ik er altijd voor hen beiden zou zijn als zij mij nodig hadden en dat ik trots
op hen was. Aarzel niet om dit verhaal door te vertellen!
2.

Dank je wel voor de gelegenheid om te bidden in eenheid met Mothers
Prayers groepen uit zo vele landen rond de wereld. Het heeft mijn leven en dat
van mijn dochter zo veel veranderd.

3.

Donderdag waren wij op de begrafenis. Er waren heel veel mensen, jong
en oud; het was druk. Mooie mensen, vrienden van haar vroeger werk; vanuit
de Indonesische dans en muziekclub; de businesspartners van haar overleden
echtgenoot; de mensen uit de parochie; van Radio Maria en van Mothers
Prayers.

De parochiepriester was waarschijnlijk de priester die haar 10 jaar geleden
gedoopt had. Hij leidde het gebed en nodigde ons uit om iets over de
overledene te zeggen.
Op het einde vroeg de priester het kruisteken te maken en een Onze Vader en
Weesgegroet’ t bidden zoals zij dit zo vaak had gedaan
Hij herinnerde er ons aan dat toen haar echtgenoot in 2007 gestorven was, zij
troost en eenheid bij God had gezocht en gevonden en zo Christen was
geworden.
Hij zegende en besprenkelde de doodskist in nagedachtenis aan haar doopsel.
Naderhand waren wij erg geraakt door de betekenis van Mothers Prayers voor
ons en onze kinderen. Onze gebeden, voor onze kinderen, veranderen ons in
moeders die Genade krijgen om liefdevoller te zijn voor onze kinderen en hen
met respect te bejegenen. Onze kinderen voelen dat en willen die liefde en dat
respect beantwoorden. Aan ons, hun moeders, maar ook aan God. Zij groeien
onder Gods Genade en zullen ooit (misschien pas als wij er niet meer zijn) God
aanbidden, op Zijn tijd.

Een tijd en een ruimte voor moeders
1.
Toen ik verleden jaar mijn email schreef beleefde ik een “intense” periode. Dit jaar is
het een jaar met ups en downs – regen en zonneschijn.
Dank je wel voor deze nieuwsbrief, die mij moed geeft. Met jullie team moet dit toch
tijdrovend zijn, maar wij waarderen echt al de tijd en moeite, om dit voor ons te doen. Onze
kleine groep hier schommelt tussen 4 tot 8 moeders, maar het maakt niet uit met hoeveel

wij precies zijn – wij voelen ons steeds geestelijk verbonden – soms zitten wij een halfuurtje
in een ‘zeepbel’ en gaan dan wanneer wij klaar zijn, terug naar de realiteit. Moge God jullie
allen zegenen voor alles wat jullie doen.

Ik wil jullie danken voor de mooie dag van Mothers Prayers. Juist zoals
vorige maal, kwam ik blij en gelukkig thuis. Het was een met geest gevulde en
biddende dag. Het was zo bemoedigend om al de getuigenissen te horen.
Zoals jullie zeiden is het goed om de spiritualiteit van Mothers Prayers en hoe
het allemaal begon, nog eens te horen! Ik bracht drie moeders van ons
groepje mee en zij genoten ten volle van de dag; de hele terugweg naar huis
praatten zij over niets anders!

2.

Woorden van een vader.
1. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben, of waar ik nu zou staan, zonder de
gebeden van mijn moeder, mijn vrouw en alle andere moeders.

Vanuit gesprekken
• Hoe God werkt, is adembenemend!!!!!
• Mijn geloof is zo zwak; mijn geloof is zo kwetsbaar, en Mothers Prayers
helpt mij.

• Ik was verleden week ontmoedigd, maar na mijn Mothers Prayers
gebed, was mijn goede humeur weer terug.

• Mothers Prayers is een grote genade voor de hele wereld en voor ieder
van ons persoonlijk.
• Mothers Prayers is een geschenk aan de wereld
• God lijkt iets nieuws te doen door Mothers Prayers
• Het is zo diep en spiritueel.
• Ik ben die heel mooie gebeden aan het leren “bidden”, niet alleen
opzeggen.
• Mijn dochter leeft nu in het buitenland. Kortgeleden heeft zij mij gebeld
om te zeggen dat zij een nieuwe vriendin heeft gemaakt. Na een tijdje
ontdekte zij dat de moeder van haar vriendin ook deel uit maakt van een
groepje Mothers Prayers!!!!

De hele groep spreekt
Mothers Prayers Groepen merken op:
Het is een voorrecht deel uit te maken van een groep Mothers Prayers. Ik voel
dat ik dit moet doen. Wij brengen onze kinderen (zelfs als zij volwassen zijn)
voor de Heer – biddend opdat Hij hen zou zegenen.
*
Onze moeders gebedsbijeenkomst betekent heel veel voor mij. Deze
wekelijkse bijeenkomst is uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van mijn
leven: God bedanken voor onze kinderen en voor hen bidden
*
Wanneer wij voor onze Mothers Prayersgebed samenkomen, ben ik blij
dat ik voor een uur per week, kan meedoen met andere moeders om te bidden
voor onze kinderen; onze zorgen kennend, weten dat wij die aan de Heer kunnen
toevertrouwen
Mothers Prayers is als een anker van hoop, waar ik naar kan terugkeren elke
vrijdag, samen met andere moeders die voor onze geliefde kinderen bidden. Het
feit dat er duizenden moeders bidden, dezelfde gebeden, over de hele wereld, is
een enorme zekerheid. Wij bidden samen in onze gebedsgroep, met alle respect,
liefde en strikt vertrouwelijk. Met dank voor elke moeder en degenen die met
ons samen zijn, elke week.
Mothers Prayers is alles wat hierboven beschreven staat en nog veel meer. Laten
wij God hiervoor danken. Amen.

Geestelijk voedsel
Eens was een priester aan het preken over onze relatie met
God en hij gaf ons een kleine en behulpzame anekdote: “beeld u een bejaard echtpaar in dat gedurende de week niets
tegen elkaar zegt, behalve op zondagochtend gedurende één
uur, wat voor een relatie is dat? Misschien een interessante
reflectie!!!!

En tot slot ben ik er zeker van dat wij allen de volgende
woorden van een moeder kunnen bevestigen
Lieve Veronica,
Door jou "ja" konden velen van ons ook hun “ja” geven.
Mothers Prayers is zo’n enorm geschenk uit de hemel. Het leert ons moeders
op de juiste manier te bidden en het biedt ons de mogelijkheid om te genezen.
Het leert mij dat ik mijn familie of mijzelf niet kan veranderen door te spreken,
maar door te bidden.

Het beschermt onze kinderen en hun vaders. Door onze gebeden kunnen wij
de nieuwe generatie versterken, wetend dat Gods belofte om ons nabij te zijn
voor eeuwig is.
Dank je wel!!
Gods Zegen

Voorbidders –
Een grote dank je wel aan allen!!
Al onze voorbidders zijn heel belangrijk voor onze beweging en worden zeer
gewaardeerd
Elk land heeft een team van voorbidders, die elke dag voor het werk van
Mothers Prayers bid in hun eigen land en hen dagelijks in de Gods Handen legt.
We bevelen het ten sterkste aan dat jullie personen vinden die dagelijks voor
jullie groepen bidt.
Door het gebed van deze gelovige moeders worden wij beschermd en Mothers
Prayers kan groeien en de eenvoud kan bewaard blijven
Als iemand zich geroepen voelt om voorbidder te worden, neem dan contact op
met uw Regio of Land coördinator. Wij hebben jullie nodig!!

Het gebed van de rechtvaardige is krachtig en effectief.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 3 dagen van gebed
25-26-27 januari 2019; Lezingen: vrij: Joel 2 v 12-13); za: Wijsheid 5 v1-9; zo:1 Koningen 8 v10.

o
o

Wilt u meer lezen over de spiritualiteit, het ontstaan en de geschiedenis van Mothers
Prayers kijk dan op de website: www mothersprayers.org.
Op de website: www.rkactiviteiten.nl/mothersprayers kunt u de nieuwsbrieven van de
voorgaande jaren terugvinden en er is ook een hele mooie getuigenis van 2 jonge
mensen te zien en te beluisteren.

o De landelijke open dag voor de Biddende Vaders zal in maart 2019 gehouden worden.
Voor meer informatie kunt u mailen naar contact@fathersprayers.org of kijken op de
website www.fathersprayers.org
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 u kunt dan een bericht sturen
naar netherlands@mothersprayers.org of bellen: 038-3374864

