
  

 Mothers Prayers & Fathers Prayers 
‘Biddende Moeders’ & ‘Biddende Vaders’ 

& Children of Faith 
& ‘Kinderen van Geloof’ 

    Nieuwsbrief september 2009. 

In deze nieuwsbrief o.a. een terugblik op de regiodagen, enkele 
korte berichten en een uitnodiging voor onze landelijke open dag in 
oktober. 
 

 
 

“Wees dankbaar dat je er niet alleen voor staat .” 
“….Ziet ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld…” 
Met deze woorden van bemoediging eindigt  MATTEÜS zijn blijde boodschap voor elkeen van ons. 
In hoofdstuk 28  vers  13 zegt Jezus tot de elf leerlingen, waarvan sommigen twijfelen (zie vers 17); 
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan heen maakt al de volken tot mijn leerlingen en doopt hen 
in de naam van de Vader en van de Zoon en van de H . Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Door 
ons doopsel zijn wij opnieuw geboren als welbeminde kinderen van de Vader. 
 
Petrus nodigt ons dan ook uit om al onze bekommernissen aan onze liefdevolle Vader toe te vertrouwen, want Hij 
zorgt voor ons. ( vgl.1 Petrus 5 , 7 ). 
Bij biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof doen wij dat op een heel eenvoudige wijze, door de 
namen van onze kinderen op te schrijven en in een mandje aan de liefdevolle zorg van de Vader toe te vertrouwen. 
Het is dan ook heel belangrijk dat wij de namen van  onze kinderen in het mandje laten liggen, in de zekerheid dat de 
Vader over elkeen van hen blijft waken. Dan pas komt er ruimte in ons hart voor dankbaarheid aan de Vader, dat wij 
er niet alleen voor staan, maar dat wij de kinderen die Hij aan onze zorg heeft toevertrouwd aan Hem mogen 
toewijden, om op deze wijze te groeien in een diepere overgave aan Zijn liefde voor elkeen van ons. 
Zo leven wij als leerlingen van Jezus Christus en dompelen wij onze kinderen onder in de bron van de liefde van de 
Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
Pater Johan 

 
 

Bijeenkomst van moeders uit dankbaarheid. 
Aan het begin van het nieuwe jaar besloten wij als moeders een bijeenkomst in zijn geheel te wijden aan het thema : 
Dankbaarheid. Er is het afgelopen jaar zoveel moois gebeurd binnen onze groep. Je gaat daar al weer gauw aan 
voorbij. Daarom wilden we heel bewust al het goede wat we gekregen hebben, nog een keer benoemen. Het was 
opvallend dat uit de meeste  voorbeden naar voren kwam, de dankbaarheid om bij deze groep van Biddende Moeders 
te mogen horen. Zoveel steun aan deze groep en de verbondenheid met elkaar om je vreugde en verdriet te mogen 
delen. Nergens voelden de moeders  dat zo sterk als juist in deze groep. 
Ik mocht dat zelf ervaren na de geboorte van ons eerste kleinkind. Na 2 spannende weken  (het kindje zou op 24 
december geboren worden , maar ze werd pas op 7 januari  d.m.v. een  keizersnee gehaald.) Onze kleindochter 
“Meike“ had ernstig zuurstof tekort, kreeg stuipjes, voor haar leven werd gevreesd. Daarna kregen de ouders ook nog 
te horen dat ze rekening moesten houden met ernstige hersenbeschadiging. Op dat moment lijkt je wereld even in te 
storten. Op dat tijdstip was onze gebedsgroep bij elkaar. Dus rechtstreeks vanuit het zieken huis ben ik naar onze 
MP groep gegaan. Ik mocht voor de eerste keer haar naam op een rondje schrijven en in het mandje doen. Heel 
geëmotioneerd heb ik toen voor haar gebeden aan de voeten van Jezus aan het kruis. Daarna kwam er een weldadige 
rust over me. Wat mag je dan dankbaar zijn dat er een MP groep bestaat, die met zoveel liefde en warmte om je heen 
staat. Heel veel mensen hebben de weken daarna voor Meike gebeden. Inmiddels gaat het goed met Meike. Na 2 
maanden sonde voeding, drinkt ze nu geheel zelfstandig. En ook de uitslag van de scan die van haar hersentjes 
gemaakt is, was geruststellend. Wat we ook als groep ervaren is het steeds meer groeien in de spiritualiteit van MP. 
We leren in het loslaten van onze vragen en gebeden. Ook het elkaar advies willen geven hebben we achter ons kunnen 
laten. 
Graag zou ik van groepen  uit het land hun ervaringen willen ontvangen. Hoe zij als groep  gegroeid zijn. Juist de 
verhalen van elkaar en de getuigenissen van andere moeders geeft ons de wil om vol te houden en door te blijven 
bidden.           Jacintha Lagemaat 



 
  

 

KORTE BERICHTEN  

JAAR VAN DE PRIESTERS 
Op 19 juni 2009 heeft Paus Benedictus XVI in Rome het 
jaar van de priesters geopend. 
De Paus roept ons op dit jaar speciaal voor de priesters 
en nieuwe priesterroepingen te bidden. 
Het afgelopen jaar heeft ook Veronica ons opgeroepen 
speciaal voor de priesters te bidden. 
Zij heeft ons gevraagd een priesterzoon te adopteren 
en zijn naam op een rondje te schrijven en  in het 
mandje te leggen aan de voeten van het kruis. Wat sluit 
de oproep van Veronica mooi aan bij de oproep van de 
Paus. 

UIT ENGELAND 
-In de afgelopen maanden heeft Veronica een operatie 
ondergaan. Zij had 2 maanden rust voorgeschreven 
gekregen. Nu is zijweer volledig hersteld en zet zich 
weer volledig in voor MP. 
-De broer van Veronica in Rusland werd getroffen door 
een hersenbloeding. Samen met haar familie reisde 
Veronica naar Rusland. Zij deed ook een oproep aan MP 
leden om voor hem te bidden. De artsen die hem 
behandelden waren verrast en spraken van een wonder, 
dat hij zo snel herstelde en weer naar huis kon gaan. 
- Tony en Ruth, beiden een grote steun voor Veronica, 
gaan het Starhouse verlaten. Zij zullen naar Noorwegen  
gaan, waar ook een van hun kinderen woont. Tony en 
Ruth deden de administratie voor Veronica. Een oproep 
om te bidden voor versterking van het Solaceteam heeft 
inmiddels gehoor gekregen. 
BROEDERS VAN SINT JAN NAAR UTRECHT. 
In januari zijn de broeders van Sint Jan verhuisd naar 
Utrecht. Zij wonen inmiddels in de pastorie van de 
Gerardus Majellaparochie. Ook broeder Johan, onze 
geestelijke adviseur, woont daar nu. Samen met de 
andere broeders zorgen zij voor deze parochie en voor 
het studentenpastoraat van deze stad. Wij zijn de 
broeders dankbaar dat wij bij hen in de pastorie met 
het bestuur van MP en de regiovertegenwoordigsters 
bijeen mogen komen. Het ligt mooi centraal in het land. 
Broeder Johan is dan onze gastheer. 

NIEUWE GROEPEN  
In het afgelopen half jaar zijn er nieuwe groepen 
bijgekomen en wel in Den Bosch, Son en Breughel,  
Udenhout, Veenendaal, Herten, Landgraaf en…….. 

ROZENKRANSBOEKJE VOOR  KINDEREN 
Marjolein Heijs Niessen en pastoor Rudo Franken 
hebben een mooi nieuw boekje uitgegeven speciaal voor 
kinderen. Het heet: Kinderen van God bidden met Maria. 
Het bevat de uitleg van de rozenkrans, de geheimen van 
de rozenkrans en nog enkele andere gebeden. Het is een 
prachtige uitgave geworden. Het boekje kan besteld 
worden bij: Pastoor R. Franken (à € 0,50 excl. porti) De 
Hove 1; NL-6585AN Mook 0031 (0)24 6961390  E-mail : 
rudo.franken@hetnet.nl 

MOTHERS PRAYERS IN  SURINAME. 
In april 2008 mocht ik tijdens een driedaagse 
conferentie  van de Charismatische Vernieuwing 
iets vertellen over Mothers Prayers. Mijn verhaal viel 
in goede aarde. Diverse moeders wilden zo snel 
mogelijk beginnen met het opzetten van groepen. Er 
werden boekjes besteld in Zwolle. Intussen 
verstreek de tijd van mijn overwintering. In mei zou 
ik terugkeren naar Nederland. Ik woon namelijk 
sedert 1963 hier en vanaf 1971 in Rotterdam. Het 
was kort dag om diverse groepen Mothers Prayers 
op te starten en bij mijn vertrek was er één groep 
bezig en een tweede groep bijna zover. De boekjes 
werden ter distributie aan een bestuurslid van de 
Charismatische Vernieuwing toevertrouwd met het 
verzoek om te noteren aan wie en hoeveel boekjes 
er waren uitgegeven. Helaas is deze administratie 
niet goed van de grond gekomen, zodat het niet 
duidelijk was wie, waar, wanneer is begonnen. 
Intussen woonde ik in juni de dag van de landelijke 
coördinatoren bij in Den Haag. 
Daar vertelde ik, dat er ook in Suriname groepen 
waren ontstaan. Het verbaasde mij, dat enkele 
aanwezigen uit de diverse landen nooit van 
Suriname hadden gehoord en niet wisten waar dit 
land lag. 
Nu zijn wij een jaar verder en intussen ben ik in 
oktober 2008 officieel benoemd tot Regio-
coördinator voor Suriname. Mijn tweede 
overwinteringperiode begon op 23 november. Met 
de feestdagen in het vooruitzicht en door allerhande 
onvoorziene omstandigheden kon ik pas in januari 
2009 de draad oppakken. 
Mijn eerste activiteit was De Bisschop van Suriname 
Mgr. de Bekker te bezoeken en op de hoogte stellen 
van het opzetten van Mothers Prayers groepen in 
zijn Bisdom. Verder heb ik een praatje gehouden 
over het ontstaan en de activiteiten van MP via de 
zender van Radio Katolica. Intussen ontdekte ik, dat 
er in 2008 totaal 3 groepen van start waren gegaan 
en dat ze het goed hadden aangepakt. Er hadden 
zelfs reeds gebedsverhoringen plaatsgevonden. De 
deelnemende moeders waren zeer enthousiast. Het 
ging in alle gevallen om Moeders, die al in 
Charismatische  groepen participeerden. In de 
periode febr. t/m mei zijn er nog 4 groepen gestart  
zodat het totale aantal is gestegen tot 7 groepen. 
Enkele groepen zijn echter zo groot, dat zij zich 
zullen moeten splitsen. Er staan ook groepen  te 
trappelen om te starten. In mei moest ik n.l. weer 
huiswaarts keren. Via een Nieuwsbrief en 
telefonisch houd ik echter contact met de 
begeleidsters van de groepen. Ook heb ik een 
Priester bereid gevonden om als Geestelijk Leider te 
fungeren. Indien er vragen zijn, of als één van jullie 
contact met mij wil opnemen, zijn mijn gegevens: 
Marie Goormachtigh – Maynar 
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OPEN DAG 2009 

Op 31 oktober zullen wij onze landelijke 

open dag houden in Hilversum. De dag zal 

gehouden worden in :         Het Annagebouw 

Schapenkamp in Hilversum 

(achter de Vituskerk) 

De zaal is open  om 10.00 uur. 

Begin van het programma 10.30 uur. 

 

Het thema van deze dag zal zijn : 

`Wees dankbaar dat we er niet alleen 
voor staan en maar tijdelijk hoeders 

zijn van hun zielen.` 
De inleiding zal verzorgd worden door Pater 

Johan . 
 

 
            
 

Ontmoetingsdagen regio Limburg. 
 

In het voorjaar zijn er in de regio Limburg twee 
ontmoetingsdagen Mothers & Fathers Prayers geweest en 
wel 31 maart in Roermond en 4 april in Horst.  
Het thema was: “ Wees dankbaar dat we er niet alleen 
voor staan”. Aan de hand van het bijbel verhaal over 
Naomi, Ruth en Boaz zijn we gaan kijken hoe zij een steun 
voor elkaar zijn geweest en hoe zij met de hulp van God er 
niet alleen voor stonden. Dit verhaal kon zo voor onze tijd 
geschreven zijn, in onze economische crisis. 
 
Ook Naomi en Ruth zaten in een crisis. Naomi wiens man 
en twee zonen gestorven waren, zag het niet meer zitten. 
Als er in die tijd geen man was, was er geen geld en geen 
toekomst. Haar schoondochter Ruth, wiens man gestorven 
was, verlaat haar land en familie en gaat voor Naomi 
zorgen. Beiden beginnen met niets en gaan kijken naar 
mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen, wat 
hun ook lukt. Omdat zij hun gevoelens met elkaar konden 
delen waren zij een steun voor elkaar en was er een 
vriendschap ontstaan. Ondanks dat zij maar met hun 
tweetjes waren stonden zij er niet alleen voor. In hun 
moeilijke situatie bleven ze op God vertrouwen en stonden 
open voor het plan wat God met hun had. God zegende hun. 
Ruth trouwde met Boaz, ze kregen een zoon Obed, die de 
opa van koning David was. Het geslacht waar Jezus uit 
geboren is. 
 
Zo zijn ook deze twee ontmoetingsdagen gezegend. Met 
name een mevrouw die aanwezig was en het verlangen had 
om een groepje biddende moeders te beginnen. Ze nodigde 
mij een paar weken later uit voor een presentatie, waar 25 
dames aanwezig waren uit 3 parochies. Een paar dagen 
later kreeg ik een brief waarin stond dat uit deze groep 3 
groepjes biddende moeders ontstaan zijn. 
En zoals het thema aangeeft mogen we God dankbaar zijn 
voor alle groepen biddende moeders en vaders, 
wereldwijd, dat we samen mogen bidden en onze kinderen 
aan Hem toevertrouwen.  
We staan er niet alleen voor. 

Wies Mom.  

Regiodag in Den Haag zaterdag 21 maart 2009 
Een korte terugblik: De tuinkamer van het 
Willibrodushuis was gezellig gevuld met de aanwezige 
moeders. 
Na de koffie en het welkomstwoord  stelden de 
moeders zich aan elkaar voor. Er waren groepen uit 
Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer, Dordrecht, 
Sliedrecht, Honselerdijk, Nieuw Vennep en gasten uit 
Arnhem, Nijmegen en Tiel. 
De opening begon met een hymne uit de vastentijd, 
met gebed en lied en een kort woordje . 
Daarna kreeg broeder Clemens Marie het woord en 
sprak over het jaarthema : ” Wees dankbaar dat je er 
niet alleen voor staat ”. Hij sprak zo menselijk, zo heel 
nabij. Met veel herkenning en erkenning dat het 
moeilijk is in deze tijd onze gezinnen bij Christus te 
brengen. Hij vergeleek de roeping van Christus met de 
roeping van ons moederschap. Christus werd 
gekruisigd, ging sterven en terwijl er weinigen meer 
aan zijn zijde stonden moest Hij  ALLES aan God 
overlaten. Het is moeilijk om toe te zien dat onze 
kinderen  b.v. niet gedoopt zijn of misschien zelfs een 
zondige weg inslaan. Als we teveel de moralistische 
kant uitgaan, dan verwijdert dat ons ook vaak van 
elkaar. Dat zet ons ook tussen Jezus en onze kinderen. 
Ons onvermogen is een lijden. Tegelijk zo groots. Zoals 
Maria bewaarden wij deze woorden in ons hart. 
In de pauze wandelden we  naar de kerk in de 
Parkstraat, waar we gezamenlijk de H.Eucharistie 
vierden. 
In de middag hielden we de gebedsviering van MP. Dit 
verliep in alle rust en heel mooi. De Surinaamse 
moeders van de gebedsgroep uit Rotterdam hebben  
spontaan gezorgd voor de muzikale omlijsting. We 
kijken terug op een mooie dag in een prettige, serene 
en ontvankelijke sfeer. Dankbaar voor de hartelijke 
ontvangst door de nieuwe bewoners van het 
Willibrodushuis. 
Marja Vervoorn ( Regioleidster Zuid-Holland ) 

Twee ontmoetingsdagen in de regio Limburg  in 
samenwerking met Mothers Prayers Nederland 
georganiseerd door het Centrum voor Huwelijk en Gezin 
van het Bisdom Roermond. 
Zaterdag 26 september 2009 

in de parochiefederatie ‘In de Polder’ te Hoensbroek,  
hoofdstraat 85 
Dinsdag 29 september 2009 

in de Heeg te Maastricht 
 

Deelname is gratis. Verdere info, Flyers en aanmelding 
via de mail of telefonisch bij het secretariaat van 
afdeling Huwelijk en Gezin, Myriam Rademaker; 
chg@bisdom-roermond.nl of 0475-386892. 



 
God luistert! 
Een moeder komt bij Pater Slavko klagen over God. “Pater de Heer luistert niet naar mij, het is vreselijk. Al meer dan 
drie jaar bid ik elke dag voor mijn zoon die is verslaafd aan drugs en ik zie geen enkele verbetering. Wat moet ik doen 
opdat hij mij zou verhoren“? 
“Mevrouw, God luistert altijd naar uw gebeden, zelfs naar het allerkleinste. Maar God ziet de dingen niet zoals wij. 
Hij kijkt veel verder. Kijk wat hij met de H. Monica heeft gedaan: Ze heeft meer dan twintig jaar gebeden en gehuild 
vanwege haar zoon Augustinus die zich slecht gedroeg, en er veranderde niets. Maar ze heeft zich niet laten 
ontmoedigen, ze heeft volhard in het gebed en in het afsmeken. Gelukkig voor ons. Want als ze meteen verhoord zou 
zijn geweest, dan hadden we geen H. Augustinus gehad. Maar omdat zij zolang in vertrouwen heeft volhard, hebben 
we nu niet alleen een heilige Augustinus maar ook een H . Monica. Kom, laat U niet ontmoedigen. U bent toch nog geen 
20 jaar in tranen“? En de vrouw die klagend en huilend was aangekomen, vertrok weer vol goede moed. In haar hart 
had de frustatie plaats gemaakt voor de weg van heiligheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag regiodag Noord-Oost Nederland op 9 mei. 
In  de zaal “De  Bron “bij de Theresiakerk in Olst  kwamen  vanuit de  hele regio  moeders en enkele vaders bij 
elkaar om te luisteren, te praten, te zingen en te bidden over het thema “Wees dankbaar dat je er niet alleen voor 
staat. ” We hebben een bijzondere inspirerende dag gehad. 
Pastoor van der Vegt hield een boeiende  lezing over ons jaarthema: “Wees dankbaar dat je er niet alleen voor 
staat.”  
God roept ons en blijft roepen. Door God ben je gekend, gewild en bemind. Kennen, willen en beminnen horen bij 
elkaar, zoals geloof, hoop en liefde en zoals de Vader, De Zoon en de H. Geest. Je zegt ik behoor aan God toe. 
Paulus zegt: Laat al uw wensen bij God bekend worden en dankt God voor alles. Geef God volledig toestemming om 
ons leiding te geven. Dat is voor ons vaak moeilijk. Geef God de ruimte om ons te veranderen, zoals Hij het bedoeld 
heeft met zijn schepping. Hij heeft een plan met ons. God kent geen onderscheid. Hij is de liefde in persoon. 
Goddelijke personen zijn niet uit elkaar te halen. Als we erkennen dat we kinderen van God zijn kunnen we ook 
volledig op hem vertrouwen. Dat is de kracht van ons geloof. Een solide basis. Als gelovig mens ben je niet alleen. 
We moeten het zicht op de hoop niet verliezen. De hoop doet ons juist richten op wat God wil.  
 
Na deze lezing gaf de pastoor ons enkele vragen en gingen we met elkaar in gesprek over dit thema. 
Er waren deze dag ook weer moeders uit andere denominaties aanwezig. Dat is steeds weer opnieuw de kracht van 
MP. Het gaat over kerkgrenzen heen. 
Na de middagpauze luisterden we naar prachtige getuigenissen. We gingen samen in gebed voor onze kinderen. Op 
het einde van de bijeenkomst was er de gelegenheid om de H. Eucharistie bij te wonen. 
 
ADRESSEN REGIOVERTEGENWOORDIGERS 
Mothers Prayers:        Fathers prayers 
Landelijk coördinatrice   Regio Noord Brabant :   Gerlo Sogtoen 
Jacintha Lagemaat    Lieke Titulaer     Hagepreekland 8 
De Genestetstraat 68    Meester Strikstraat 19  3994 TX Houten 
8023 BG Zwolle   5708 GA Helmond    gjhmsogtoen@wanadoo.nl 
038-4538181    0492-771203 
fammaat@yahoo.com    titulaer@chello.nl     
          Children of Faith 

Regio Noord Oost Nederland  Regio Limburg 
Jacintha Lagemaat zie boven   Wies Mom-Prins    MP Vlaams sprekend 
Christien van Laar    Bisschoplaan 20    Martine Lamertijn-Lambrecht 
Kolkweg 1    6085AW Horn    Leegstaat 89 
8055 PS Laag Zuthem   0475-589135     BE 8780 Oostrozebeke 
052-497083     mlgmom_bertrand@hotmail.com  rmoffice@skynet.be   
christienwitte@hotmail.com        (+ 32) 56666711 

 
Regio Utrecht + ‘t Gooi   Regio Zuid-Holland    MP Suriname 

Anneke van Ede-Athmer   Marja Vervoorn-Bremer   Marie Goormachtigh 
Snelliuslaan 26    Cederlaan 11     Rotsheide  94 
1222TE Hilversum   3319 EW Dordrecht   3069 LG Rotterdam 
035-6409029    078-6210580     010-4552918 
vanede-athmer@planet.nl   vervoornbremer@hotmail.com  email:  romago1@online.nl  

 


