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Routeplanner Gemeentewerk seizoen 2022 - 2023 
 

“Aan tafel!” 
 

Over het jaarthema 

 

Een belangrijk moment is als we in de kerk het Avondmaal vieren. Voor velen is dat heel 

bijzonder. Vaak emotioneel, soms ook beladen. Tijdens corona zijn we noodgedwongen 

een andere manier van vieren gaan toepassen. Dat is de vorm. Maar wat is de inhoud? Het 

is goed om daar het komende jaar bij stil te staan. Op landelijk niveau heeft de Protestantse 

kerk een notitie vastgesteld van de hand van prof. Dr. Jan Muis. De Maaltijd van de Heer. 

Wat kunnen we daar plaatselijk mee?  

Tegelijk kunnen we het thema verbreden: Waar gaan we aan tafel? Is dat alleen thuis of in 

een restaurant of zijn er onverwachte plekken? Wie mag er mee eten? Wat zet je op tafel? 

Waar praat je over? Gaat de Bijbel ook open aan tafel? Net zo goed kunnen we het thema 

verdiepen: de tafel staat voor verbinding met God en elkaar. Hoe kun je je echt met elkaar 

verbinden als (gelovige) mensen? Hoe is de verbinding tussen God en mens, tussen Hem 

en jou mogelijk? Hier kunnen we vooral veel van leren als we het gesprek met elkaar aan 

(tafel) aangaan. We zien er naar uit om u/jou daar te begroeten!  

 

  



  



THEMA-AVONDEN EN WORKSHOP 

Dit seizoen worden enkele activiteiten georganiseerd door de Gasthuiskerk en de 

Thomaskerk samen. De Thomaskerk heeft een eigen thema: “Daar zit wat in!” over de 

inhoud van ons geloof en hoe je dat onder woorden kunt brengen. In wat we samen doen, 

zoals in onderstaande thema-avonden en workshop, wordt geprobeerd aan beide 

jaarthema’s recht te doen.  

 

Tieners grootbrengen in het geloof: Positief Opvoeden 

 
We lopen er allemaal tegen aan bij het opvoeden van oudere kinderen en tieners: je moet 

als ouders beslissen hoe veel vrijheid je ze geeft om zelf dingen te leren en fouten te 

maken. Ook als het gaat om geloof. Je kunt ze veel meegeven. Maar moet je ook dwingen 

om naar de kerk of catechisatie te gaan? Of mogen ze zelf kiezen? Houd je invloeden van 

buiten het liefst op afstand of leer je ze liever om te gaan met wat er in de wereld te koop 

is?  
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De insteek van deze avond, verzorgd door een spreker van de HGJB, is Positief 

Opvoeden. Is dat je kind in alle vrijheid de wereld laten ontdekken? Of juist binnen een 

besloten omgeving je kind leren hoe het hoort? Hoe vind je de juiste balans? Welke 

waarden en normen spelen in jullie gezin een rol?   

Woensdag 12 oktober 2022, 19.30 in de Thomaskerk 

Gezamenlijke activiteit 

Leiding: ds. Leon de Borst en Willemien Kloet - Cats 

 

 

  



Aan tafel bij Jezus – De Maaltijd van de Heer in de kunst 

 

 
 

Het Laatste Avondmaal van Da Vinci is zo bekend, dat het gebruikt (of misbruikt) wordt in 

reclames. Van een gewijde sfeer blijft weinig over in varianten met Disney-figuren, pop- en 

filmsterren. Dan Brown heeft er in de ‘Da Vinci-code’’ een heel eigen interpretatie van 

gegeven. Zou het nog lukken om door te dringen tot het overbekende beeld en te 

ontdekken wat erin zit? We doen een poging. Niet alleen door de muurschildering van Da 

Vinci te bestuderen, maar ook door goed te kijken naar oudere en jongere verbeeldingen 

van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield aan de vooravond van zijn dood. Op 

foto’s van Raouf Mamedov laten mensen met het syndroom van Down op ontroerende 

manier zien welke emoties er op die donderdagavond moeten hebben geleefd. Kunstenares 

Marjan Beuker heeft een keer midden in Leeuwarden een avondmaalstafel neergezet. Ze 

nodigde voorbijgangers uit om eraan plaats te nemen.  

Wees van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. 

 

Woensdag 29 maart 2023, 19.30 uur in de Gasthuiskerk 

Gezamenlijke activiteit 

Leiding: ds. Freek Schipper  

 
  



Workshop bijbels koken 

Al dat praten en denken over aan tafel gaan, daar 

krijg je trek van… Wat is er dan leuker dan samen te 

koken tijdens een kookworkshop. En wat is er 

gezelliger dan jouw gerechten samen op te eten met 

gezinsleden of vrienden. Voor wie van koken houdt, 

of misschien nog het een en ander te leren heeft. 

We gaan koken met een Bijbels tintje. Met 

ingrediënten uit het Midden-Oosten en aandacht 

voor hun betekenis. Er is plaats voor ca. 10 

personen, afhankelijk van de locatie. Dus geef je 

tijdig op! Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor 

de kosten van de ingrediënten en evt. huur van de 

keuken/eetzaal. Richtprijs: €12,50 per deelnemer en 

per gast.  

Woensdag 10 mei 2023, koken vanaf 16 uur, eten om 18.30  

Gezamenlijke activiteit  

Locatie: CJV-gebouw Renesse, of andere locatie 

Chef-kok: ds. Leon de Borst 

Adventsconcert met zandkunstenaar  

Save the date: 18 november 2022! Want dan is er een 
prachtig Adventsconcert van De Oden van Salomo. De Oden 
zijn meeslepende feestliederen over de Messias die in het 
Syrië van van 80-120 na Christus geschreven en gezongen 
werden en nu wederom op muziek zijn gezet. In bloemrijke 
taal en in krachtige beelden beschreven ze hun diepe liefde 
voor hun Redder, die hen opzoekt in hun uitzichtloze situatie 
en die hun de weg baant naar het paradijs. Hun geloofsschat 
is vertaald in het Nederlands en opnieuw op muziek gezet 
door de beste christelijke componisten en dichters uit onze 
dagen. Een band met diverse artiesten zal ze uitvoeren, in 

samenwerking met de Zandkunstenaar die het verhaal van Advent voor ons zal schilderen 
in zand.  
Het thema van dit adventsconcert is 'Geef licht' en het geld wat wordt opgehaald gaat naar 
een beter leven voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Vrijdag 18 november 2022, zaal open om 19:30, start 20:00  
Gezamenlijke activiteit  
Locatie: Thomaskerk (zonder tegenbericht) 
Leiding: Zingen in de Kerk/Kerk in Aktie met als lokale 
organisatie -  
Irene Geluk, Irene.geluk@gmail.com / 06-19005909 en Mieke 
de Borst (06-81657635) 
 
Toegangsprijs: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen 
zingenindekerk.nl/evenementen/oden-van-salomo-zandkunstenaars-zierikzee/ 
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Thema – Avonden Gasthuiskerk 
Naast de gezamenlijke activiteiten met de Thomaskerk willen wij als gemeente nog 2 thema 
avonden organiseren.  

- 8 November  - waarbij het Avondmaal centraal staat, waarbij we willen doorpraten  
over de betekenis.  

- 3 Maart – Running diner waarbij we met elkaar letterlijk aan tafel kunnen gaan en 
van elkaars kookkunsten kunnen genieten!  

 
Ringbijeenkomst  

Vanuit de ring mogen we komend seizoen ook een avond verwachten over een onderwerp 

dat ons als kerken op Schouwen-Duiveland en Tholen allen aangaat. Datum en plaats 

moeten nog bepaald worden.  

 

JEUGDWERK 
 
 
Kindernevendienst 
  

 
 
Elke zondag staat er een team klaar om de kinderen te voorzien in het christelijk onderwijs 
op een speelse manier. De kinderen gaan voor de Bijbellezingen naar een aparte ruimte en 
komen na de voorbeden weer terug.  
 
Dit jaar ziet de indeling er zo uit: 

• Crèche/jongste groep: Kinderen van 0 t/m basisschoolgroep 2 

• Middengroep: kinderen van basisschoolgroep 3 t/m 5 

• Oudste groep: kinderen van basisschoolgroep 6 t/m 8 
 
Verder staan er weer leuke activiteiten op stapel!  
Zaterdag 5 november  Filmmiddag (jongste en middengroep) en Filmavond voor de 
    oudste groep 

Locatie: Familie van Schelven – Platteweg in Zierikzee 
Zaterdag 17 december Kerstactiviteit  



Zaterdag 11 februari Lasergamen 
Zaterdag 1 april  Palmpasenstokken maken i.s.m. Thomaskerk  
Zaterdag 8 juli  Slotactiviteit 
  



Catechese 2022-2023 

De catechese gaat weer van 
start. Op dinsdag 20 september 
van 18.00 – 19.45 openen we 
het nieuwe seizoen met een 
maaltijd. We gaan gezellig 
gourmetten/plaatgrillen. 
Hiermee openen we het jaar 
met elkaar. Aansluitend is er 
een korte inleiding en gaan we 
even uiteen in de groepen. Dit 
seizoen is de catechese weer 
op dinsdagavond (behalve soms 
voor groep 2). Alle jeugd (vanaf 
de brugklas) nodigen wij uit om 
op de startavond te komen en 
elkaar te ontmoeten.  
 

Catecheseavonden  
Vorig jaar hebben we vanwege het coronavirus soms in het kerkcentrum en soms online 
catechese gehouden. We willen jullie dit jaar graag vanaf de 2e keer weer bij ons thuis 
uitnodigen, maar als het niet verantwoord is gaan we in het kerkcentrum verder.  
Er zijn 3 groepen op hetzelfde tijdstip.  

➢ Groep 1 Jongeren brugklas en 2e leerjaar: 19.00 – 19.45 tot aan kerst bij Esther in ’t 

Anker, Mastgatstraat 24. Na de Kerst bij Lindert Wijkhuijs, Verrenieuwstraat 34.  

➢ Groep 2 Jongeren 3e en 4e leerjaar: 19.00 – 19.45 u bij Mariëtte Lindhout, 

Lepelaarstraat 13  

➢ Groep 3 Jongeren vanaf 5e leerjaar (en/of 16+): 19.00 – 19.45 u bij ds. Leon de Borst, 

Zilvermeeuwstraat 1 of in de consistorie van de kerk.  
 
In de groepen 1 en 2 gebruiken we de methode Follow Me, een creatief vormgegeven 
boekje met verschillende onderwerpen en diverse werkvormen. In groep 3 mogen jullie zelf 
onderwerpen kiezen, waar je na een korte uitleg je eigen visie op mag geven en je eigen 
vragen over mag stellen.  
 
De data voor de eerste helft van het seizoen zijn:  
DINSDAG 20 sept startbijeenkomst met aansluitend 1e catechese van 18-19.45 uur.  
(groep 2 heeft soms op maandag catechese in plaats van op dinsdag! Dan staat er een * bij 
de datum) 
2022: DINSDAG 4 okt – 17*/18 okt - 1 nov - 15 nov - 22 nov van 19-19.45 uur  
2022: DINSDAG 10 jan - 24 jan- 6*/7 feb - 14 feb – 7 mrt – 28 mrt van 19-19.45 uur  
Op 3*/4 april doen we een speciale catechese. Dan is het de week voor Pasen en gaan we 
met z’n allen naar een Avondgebed in de Stille Week, waarna we nog even kort doorpraten. 
Dit kan duren tot ca. 20 uur. De afsluiting van de catechese is op 18 april, dan gaan we iets 
leuks doen.  
 
Hier moet je bij zijn!  
We nodigen alle jongeren uit om de catecheseavonden te komen bezoeken. Esther in ’t 
Anker gaat ermee stoppen en Lindert Wijkhuijs gaat het van haar overnemen na de 
kerstvakantie. Laten we hopen dat we elkaar steeds weer live kunnen treffen.  
Heb je nog vragen, laat het vooral weten.  
Tot ziens op de startavond op dinsdag 20 september om 18.00 uur in het kerkcentrum.  



Esther in ’t Anker (06-41495286) en Lindert Wijkhuijs (06-19641878) 

Mariëtte Lindhout (06-34560325) en Leon de Borst (06-24238987)  

 

Tieneractiviteiten 

Voor het komend jaar hopen we dat er meer 

activiteiten door kunnen gaan dan vorig jaar. We 

weten nog niet wanneer, maar we gaan onder 

andere weer meedoen met de maaltijd voor 85+ers. 

En samen zwemmen. We doen mee met het online 

spel Sirkelslag. En als grandioze afsluiting natuurlijk 

het kamp! En als er iets anders leuks mogelijk is, 

maken we dat graag mogelijk.  

 
  



Rondom Belijdenis  

Je bent te oud voor de catechese maar je wil wel meer 

weten over het geloof en de Bijbel. Of je wilt 

onderzoeken hoe je verder wil met de kerk en of/hoe je 

gelooft. Misschien denk je op termijn wel aan belijdenis 

doen. Of je hebt net belijdenis gedaan en wilt een 

stapje verder. Het is sowieso leuk om andere 

gelovigen te blijven ontmoeten. Dan is deze kring voor 

jou! We beginnen weer op zondagavond 25 

september. Als je eens wilt proberen kun je op deze 

avond komen om mee te maken hoe het gaat. Daarna 

elke maand, meestal op de laatste zondag van de maand: 30 okt, 27 november, 29 januari, 

26 februari en 26 maart, 23 april, 21 mei en 25 juni. We kunnen nog schuiven met het 

tijdstip of de avond. We bereiden telkens stukjes voor uit het interessante boek ‘De stilte 

van God’ van Reinier Sonneveld. Als je mee wil doen, meld je dan aan bij mij, ds. Leon de 

Borst via 06-24238987 of predikant@hervormdzierikzee.nl. Waar: Pastorie, 

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS, Zierikzee van 20.00 uur tot 21.30 uur.   

 

GESPREKSKRINGEN 

Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’ 

Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar 

bij de gesprekken en activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben. ‘De Kaars’ 

wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische 

groep.  
 

De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we 

samenkomen: De Kaersekamer in de Kaersemakerstraat. 

Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het 

begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee 

wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn.  
 

We doen dit seizoen mee met het jaarthema van de 

Thomaskerk, ‘Daar zit wat in!’ We gebruiken een werkboek 

met afbeeldingen en bijbelverhalen over bijzondere 

voorwerpen waar iets in zit. 

De data: de maandagavonden 19 september, 17 oktober, 

21 november en 19 december 2022, 16 januari, 20 

februari, 20 maart en 17 april 2023. 

Op zondagmiddag 7 mei is er de ‘Kleurrijke dienst’ die 

wordt voorbereid door de deelnemers aan De Kaars. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Schipper, tel. 412230, mail 

fschipper@zeelandnet.nl 
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Bijbelgespreksgroepen gemeente 

Sinds ongeveer 1980 fungeren in onze gemeente verschillende Bijbelgespreksgroepen. Op 

dit moment zijn dat er zes. Daarnaast doen verschillende gemeenteleden mee aan een 

interkerkelijke Bijbelgespreksgroep of aan een Bijbelgespreksgroep in een andere 

gemeente. Het is kostbaar om op deze manier door de week met elkaar de Bijbel te 

overdenken en in een kring naar elkaar om te zien. 

 

Vanwege de corona-maatregelen is het mogelijk dat sommige kringen op een later moment, 

op een andere locatie of op aangepaste wijze weer van start gaan. Dat is aan de kringen 

zelf ter beoordeling.  

Mocht u of jij aan een Bijbelgespreksgroep willen deelnemen, dan kunt u/jij contact 

opnemen met Willemien Kloet – Cats (06-24133181 of jw.kloet@hervormdzierikzee.nl), 

ouderling gemeenteopbouw, of met een van onderstaande kringleiders of contactpersonen.  

Damesgesprekskring 
Hier worden actuele onderwerpen besproken met een link naar het geloof.  
Kringleiding: Truus van Oosterom (412942) 
1 x per maand, in beginsel op woensdagmiddag om 14.00 uur. De eerste keer is op 19 
oktober, bij de kringleiding, in de Graspieperstraat 11 
8 dames, 65+. Op deze kring is zeker nog ruimte voor zo’n 2 nieuwe leden. 
 
Dinsdagavondkring 
Het onderwerp in deze kring is: Het werk van Gods hand, over de Schepping.  
Contactpersoon: Jopie van der Schelde-Dool (413878) 
1 x per maand op de dinsdagavond, in principe de 2e dinsdag v/d maand.  
Ca 9. kringleden, tussen 45 en 70 jaar 
Op deze kring is zeker nog ruimte voor 2 of 3 nieuwe leden. 
 
Donderdagavondkring I 
Deze kring gaat verder met het boekje Geloven en Doen, over het bijbelboek Jakobus.  
Kringleiding: Truus van Oosterom (412942) 
1 per maand op de donderdagavond, eerste avond 13 oktober bij de kringleiding thuis om 
19:30 in de Graspieperstraat 11 
Ca. 7 kringleden, 55+ Vanwege het wegvallen van enkele trouwe leden is op deze kring is 
zeker nog ruimte voor 3 of 4 nieuwe leden. 
 
  



Donderdagavondkring II 
Ook deze kring gaat verder met een boekje, namelijk Bouwen op de Rots, wat gaat over de 
Bergrede.  
Kringleiding: Janet Bos (06-31976461) 
1 per maand op de donderdagavond 
7 kringleden, tussen 40 en 80 jaar. Op deze kring is ook ruimte voor enkele nieuwe leden. 
 
Zondagavondkring 
Meestal komt hier een boekje met een thema of bijbelboek aan de orde. We gaan verder 
met het bijbelstudieboekje Hoogtepunten in het Heilige Land van ds. René van Loon.  
Kringleiding: Arjan Lindhout (407946) en de leiding per avond rouleert.  
1 x per maand op de zondagavond (meestal de 2e zondag) bij leden thuis 
10 kringleden (leeftijd 35-55 jaar) 
Er is ruimte om de kring eventueel uit te breiden met 2 personen/koppel. 
 
Gasthuiskring 
Contactpersonen: kringleider Mieke de Borst-van Herwijnen (06-8165 7635) en assistent 
kringleider Lindy van de Velde-Quist (06-2322 2521). 
Een kring voor jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar, die meer willen leren over het 
vormgeven van je christelijk geloof in je persoonlijke leven. Inmiddels zijn we met een groep 
van rond de 10 personen. We zijn een open kring, wat betekent dat er altijd iemand welkom 
is binnen dezelfde leeftijdscategorie. Op maandag 26 september vanaf 20:00 uur komen we 
de eerste keer weer samen. De volgende is op maandag 31 oktober en 28 november. 
Vanaf 2023 komen we elke laatste donderdag van de maand samen. Voor locatie en 
onderwerp, neem contact op of kijk in de appgroep.  
 
Alpha-cursus Zierikzee 

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. 

Alpha is een introductie/ verdieping in het christelijk geloof 

die ook in Zierikzee wordt aangeboden. Wereldwijd hebben 

ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha-cursus 

gevolgd.   
 

In Zierikzee gaat op 11 januari 2023 weer een Alpha-cursus van 

start. In ongeveer 12 interactieve en gezellige bijeenkomsten 

ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke 

avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier 

goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, 

inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de 

Alpha 

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven in Zierikzee. In Nederland hebben ruim 

350. 000 mensen een Alpha-cursus gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; 

je bent van harte welkom! 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, 

leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Algemene informatie kunt u vinden 

op de site van Alpha-Nederland: www.alpha-cursus.nl  

Voor eventuele vragen en of opgave kunt u contact opnemen met: Caroline Vroemen, 06-

22978532 of alphazierikzee@kpnmail.nl   



  



VERBINDENDE ACTIVITEITEN 

Koffie na de dienst 

Koffie is het smeermiddel van het kerkelijk leven. Tijdens 

de koffie kun je elkaar aandacht schenken, even napraten 

over de preek. Kennis maken met onbekende 

kerkgangers. Je hart luchten of snel wat dingetjes regelen 

die nog op je lijstje stonden. Daarom nodigen we iedereen 

uit om na de dienst koffie te blijven drinken. Plan dus geen 

visite direct na de kerk in op deze zondagen: In 2022: 16 

oktober, 6 en 11 november. In 2023: 1 januari, 5 februari, 

5 maart, 2 april, 14 mei, 4 juni, 2, 16, 30 juli, 13 en 27 augustus en 17 september. Vier het 

gemeentezijn mee! 

Koffiedrinken voor gemeenteleden tussen 25 en 55 jaar 

Voor en na de zomer wordt er koffiegedronken met gemeenteleden van 25 tot 55 jaar. Deze 

data staan nog niet vast i.v.m. beschikbaarheid van de tuinen en het weer. In de 

zondagsbrief zal dit worden aangekondigd.  

Ouderenmiddagen 

De ouderlingen en bezoekmedewerkers van de gemeente nodigen in het najaar en voorjaar 

de ouderen twee keer uit voor een gezellige middag in het Hervormd Centrum. Er worden 

bekende geestelijke liederen gezongen en ook is er een leuke invulling van bijvoorbeeld 

een kinderkoor, quiz, of voordracht. Het allerbelangrijkste is de ontmoeting met elkaar waar 

we ook voldoende tijd voor inruimen. Iedereen vanaf 80 jaar krijgt een persoonlijke 

uitnodiging en ook komt er een bericht hierover in de zondagsbrief. 

Open Maaltijd 

Ook dit seizoen wordt er door de vrijwilligers een heerlijke maaltijd neergezet in het 

kerkgebouw voor ouderen. U bent welkom vanaf 16:30 uur op zaterdag 1 oktober 2022, 10 

december 2022, 18 februari 2023 en 20 mei 2023.  

Gasthuisvrouwen 
Tijd om data in de agenda te zetten om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een drankje! Op 
vrijdagavond 18 November, 3 Februari en 14 April 
hopen we elkaar als vrouwen te ontmoeten bij Grand 
Cafe Hector in Zierikzee vanaf 20 uur. Niet gebonden 
aan leeftijd, alle vrouwen zijn welkom!  
 
GAST-heren 
De mannen volgen het goede voorbeeld van de 
vrouwen. Op 11 november, 17 februari en 2 juni kunnen we elkaar ontmoeten in café de 
Gekroonde Suikerbiet aan de Nieuwe Haven, vanaf 20 uur. Niet gebonden aan leeftijd, alle 
mannen zijn welkom. Zet het in je agenda! 
 
 

 

  



OVERIGE ACTIVITEITEN 

Landelijke opschoondag 

 

 

Beter voor de wereld zorgen, past dat niet bij ons als christenen? Laten we daarom met 

elkaar het beste beentje voor zetten en met elkaar wat opruimen. Vele handen maken licht 

werk. En het is ook nog eens gezellig om samen op pad te gaan, voor jong en oud samen. 

Wanneer? Zaterdag 18 maart 2023.  
 

Gebedskring 

Bij voldoende animo zou ik het fijn vinden om regelmatig met een groepje samen te bidden. 

Wellicht dat de avondgebeden daarin kunnen voorzien, maar het zou ook in een klein 

groepje kunnen aan huis. Als u of jij ervoor voelt en deze opdracht en gave hebt, laat het 

dan weten aan mij, ds. Leon de Borst, dan kunnen we iets afspreken.   

Nacht van Gebed 

De nacht van gebed draait om de kracht 
van gebed. Op deze avond en in deze 
nacht zijn er in ons land honderden 
plekken waar christenen bidden voor 
broers en zussen in landen als Oekraïne, 
Afghanistan, Noord-Korea, Libië, en 
Mexico. Soms lijkt het alsof het niets 
uithaalt. Maar vele gelovigen uit deze 
landen merken dat het gebed van anderen 
hen sterkt en dat er onverwachtse dingen 
veranderen. Vraag jezelf af: als ik niet voor 

hen bid, wie doet het dan? In Matt 5:44 zegt Jezus: Bidt voor wie u vervolgen. Dus ook voor 
de onderdrukkers mogen we bidden. De volgende Nacht van Gebed is in de nacht 
van vrijdag 9 juni op zaterdag 10 juni 2023. Samen met andere kerken in Zierikzee willen 
we daaraan meewerken, meebidden voor de vervolgde kerk.  

 


