
Week van Gebed – Thema: Licht in het duister 
Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 

Lectori Salutem, 
 
De Werkgroep Week van Gebed Werkendam nodigt u hierbij van harte uit om (ook) in de gebedsweek 
2022 mee te bidden. Het thema is dit jaar “Licht in het duister” en is aangedragen door de Raad van 
Kerken in het Midden-Oosten. Het thema is ontleend aan Mattheus 2: 1 – 12. 
 
Aan de hand van de bijgevoegde gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort 
overdenken. Elke dag zorgt een lid van een kerk voor de inleiding. Na de inleiding gaan we bidden en 
danken. Op maandag 17 januari en donderdag 20 januari is er een avondgebed. Dan gaan 
respectievelijk Ds. V.d. Neut en Ds. Maathuis voor. De predikant verzorgt de volledige liturgie en gaat 
ons voor in gebed. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren 
maximaal een uur.  
 
Dit jaar is het voor de 27e keer dat we als werkgroep de Week van Gebed organiseren. Tot vorig jaar 
kwamen we samen in (een zaal van) een kerkgebouw. Vorig jaar volledig online. Op moment van dit 
schrijven is nog onzeker hoe de situatie zal zijn vanaf 14 januari. We houden er rekening mee dat we 
opnieuw volledig online zullen gaan. Helaas, want wat was het goed om als christenen van 
verschillende kerken elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen te zingen en samen met elkaar te 
bidden. Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om de Week van Gebed 
online te houden. Wij geloven dat de Geest dwars door muren heen ons met elkaar kan verbinden. 
Vorig jaar hebben we mogen merken dat de Week van Gebed velen tot zegen is geweest.  
 
Om de Week van Gebed online te volgen moet u de volgende stappen doorlopen: 
 

- www.maranatha-werkendam.nl 
- Klik rechtsboven in het scherm op: kijk en luister via Kerkdienstgemist 

 
Tijdens het moment van gebed zullen de gebedspunten in beeld zichtbaar zijn. Dit zijn gebedspunten 
die in het boekje genoemd worden. Maar wij nodigen u van harte uit om (dagelijks) gebedspunten aan 
te reiken. Die zullen dan ook zichtbaar zijn als we gaan bidden. Daarom zijn we vorig jaar een 
groepsapp gestart met de naam “Gebedsgroep Werkendam”. Wanneer u nog niet opgenomen bent in 
deze app nodigen wij u uit om deel te nemen aan de groepsapp. Wij nemen dan uw naam op. Dit 
geeft u de gelegenheid om (dagelijks) gebedspunten aan te reiken via deze app. Zoals u wellicht weet 
bezorgen wij ook dagelijks een kaart namens de Week van Gebed. De groepsapp kunt u ook 
gebruiken om een naam te noemen van iemand die een bemoediging middels een kaart goed kan 
gebruiken. Uiteraard mag u voor gebedspunten en namen ons ook even bellen of mailen.  
 
U kunt uw mobiele nummer doorgeven aan: 
 
Piet Top              06 – 12 96 03 97     topwerkendam@gmail.com 
John den Otter    06 -  36 51 17 64    johndenotter65@gmail.com 
 
  
Natuurlijk zingen we samen ook, want zingen is tweemaal bidden. De liederen zullen zichtbaar zijn 
zodat u thuis mee kunt zingen als u wilt. 
 
De werkgroep heeft er ook dit jaar voor gekozen om de gebedsfolder bij u thuis te bezorgen. Door het 
lezen van deze folder, kunt u zich alvast voorbereiden op de Week van Gebed. Hou hem bij de hand 
op de avond zelf.  
 
Dit jaar zal het weer anders zijn dan we gewend waren. Thuis alleen bidden, maar misschien kunt u 
ook iemand bij u thuis uitnodigen om samen te bidden. De leden van Werkgroep Week van Gebed 
hopen met u op een zegenrijke gebedsweek. Met u in Christus verbonden, 
 
Adrie van Veen, Adry Visser, Martine Jansen, Piet Top en John den Otter 
 
P.s.: Mocht er toch meer mogelijk zijn tijdens de Week van Gebed zullen wij u hier z.s.m. over 
informeren. Houdt u de website van de Hervormde en Gereformeerde Kerk in de gaten?! 


