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Inleiding 

 

Wat is Wereldgebedsdag? 

Een wereldgebeurtenis! 

Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en 

honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering 

van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. 

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische 

dimensie. 

Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de 

uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. 

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 

uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God 

gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten 

worden gelezen. 

Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan 

worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum 

schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. 

Als het bij ons avond is, begint in Noord -, Midden - en Zuid-Amerika de 

Wereldgebedsdag. 

Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van 

de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed 

en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn! 

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van 

Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die 

bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van 

Wereldgebedsdag. 

 

 

       

 



 

Geschiedenis 

 
 

Een klein overzicht van de geschiedenis van Wereldgebedsdag in Nederland:  

 

in 1928 was Baronesse van Boetzelaer van Dubbeldam aanwezig op een conferentie van 

de Internationale Zendingsraad in Jeruzalem.  

 

Tijdens die conferentie hoorde zij over het initiatief van Amerikaanse vrouwen om te 

komen tot een wereldwijde ‘dag van het gebed’ van christenvrouwen.  

In Amerika werd die dag al gehouden sinds 1812, maar zij dacht dat er in Nederland 

onvoldoende draagvlak zou zijn voor deze gebedsdag.  

 

In 1929 ontving de baronesse een pakketje uit Amerika met daarin het materiaal van 

de gebedsdag met als titel ‘dat zij allen één zijn’ en toen zag zij het niet meer als iets 

dat onmogelijk zou zijn, maar voelde zij dat als een opdracht!  

 

De eerste bijeenkomsten vonden in datzelfde jaar plaats in de pastorie van Rottum en 

in de kerk van Stitswerd waar ds. Hellemans toen predikant was.  

Zijn vrouw organiseerde de eerste samenkomst en zesendertig vrouwen uit het dorp en 

één man kwamen naar de pastorie om samen te bidden en te zingen.  

 

In 1934 werd het eerste comité Wereldgebedsdag in Nederland officieel opgericht en 

sinds die tijd zijn er in meer dan 500 plaatsen in Nederland comités opgericht, die 

samen meer dan 22.000 orden van dienst gebruiken tijdens 678 vieringen.  

Ook in Suriname, de Antillen en op andere plaatsen waar zich Nederlandse 

bevolkingsgroepen bevinden, worden vieringen gehouden en wordt geld ingezameld 

voor de gestelde doelen.  

 

 

     

Geschiedenis

 
 
 
 

 

Het kerkje van Stitswerd, vroeger en nu. 

Het kerkje van Rottum in 1929 en zoals het 

tegenwoordig is. 

Baronesse Van Boetzelaer van Dubbeldam. 

 

 Het kerkje van Rottum in 1929 en nu. 

 

 



Organisatie 
 

Landelijk niveau 

Het landelijk comité van de Stichting 'Nederlands Comité Wereldgebedsdag' bestaat uit 

vrouwen die afkomstig zijn uit verschillende denominaties.   

De leden van het landelijk comité hebben elk een eigen (soms meer dan één) taak, die zij 

ten dienste van het landelijk comité uitvoeren.  

Het benodigde materiaal voor de vieringen dat door het hoofdkantoor in New York wordt 

verstrekt, wordt door leden van het landelijk comité vertaald en vorm gegeven en aan de 

comités beschikbaar gesteld. Ook de handleiding, de algemene folder en de liederen in de 

meerstemmige zetting worden door hen vervaardigd.  

Het versturen van het drukwerk en het zoeken naar geschikte projecten behoort eveneens 

tot de taken van de leden van het landelijk comité. 

Ook verzorgt het landelijk comité de Nieuwsbrief, het organiseren van de 

KaderOntmoetingsDagen, spreekbeurten, de website en alle algemene publicaties.  

De vertegenwoordigingen naar de verschillende conferenties worden eveneens door het 

landelijk comité geregeld. 

Het landelijk comité vergadert viermaal per jaar en de jaarvergadering vindt plaats in 

september. 

Regionaal niveau 

Eén van de taken van de regionale contactpersonen is het fungeren als tussenpersoon bij de 

contacten tussen het Nederlands Comité en de plaatselijke comités in hun regio. Ook het 

promoten van en bekendheid geven aan het werk van Wereldgebedsdag is een taak van de 

regionale contactpersonen. 

Zij zijn aanwezig op één of beide KaderOntmoetingsDagen en zijn dan 

medeverantwoordelijk voor het goed (laten) verlopen van deze dagen. Zij zijn als lid van 

het Nederlands comité aanwezig op de vergaderingen van het Nederlands Comité waar 

wederzijds informatie wordt uitgewisseld en ervaringen worden gedeeld. 

Het verstrekken van informatie over plaats en tijd van de bijeenkomsten van 

Wereldgebedsdag in de regio en het (laten) publiceren daarover in de dagbladpers, op de 

radio, maandbladen, kerkbladen, in bladen voor vrouwenorganisaties enz. is ook een 

belangrijk onderdeel van het werk als regionaal contactpersoon. 

De regionale contactpersoon besteedt aandacht aan 'witte plekken' in de regio waar geen 

plaatselijk comité (meer) functioneert, geeft advies en is een vraagbaak voor bestaande 

comités en organisaties, kerkelijke instanties en personen die iets over het werk van de 

Wereldgebedsdag willen weten. Voor de te maken onkosten en de reiskosten wordt een 

regeling getroffen en er is jaarlijks een klein budget beschikbaar voor PR en activiteiten. 

Plaatselijk niveau 

In meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen / comités actief, die jaarlijks één 

of meerdere bijeenkomsten organiseren en die publiciteit geven aan het werk van en voor 

de Wereldgebedsdag. 

Deze comités zorgen er voor dat er ieder jaar meer dan 22.000 orden van dienst worden 

uitgereikt. De orden van dienst zijn: een orde van dienst voor volwassenen, een verkorte 

orde van dienst voor volwassenen (die o.a. gebruikt kan worden in de verpleeg- en 

verzorgingshuizen) en een jeudviering. 

De plaatselijke comités kunnen altijd een beroep doen op de regionale contactpersonen en 

de leden van het landelijk comité. 



Ieder najaar kunnen de vrijwilligers uit de plaatselijke werkgroepen / comités ook 

deelnemen aan één van de KaderOntmoetingsDagen die op twee plaatsen in het land 

worden gehouden. 

Door hun inzet zijn de plaatselijke comités van groot belang voor het werk van 

Wereldgebedsdag: zij zijn een onmisbare schakel in het hele proces en zij vormen het 

stevige fundament waarop verder gebouwd kan worden aan het werk van de 

Wereldgebedsdag! 

Internationaal niveau 

Wereldgebedsdag is al sinds het ontstaan in 1928 een internationaal gebeuren en Nederland 

- lid sinds 1929 - is één van de 173 landen die mondiaal verbonden zijn in het hele 

gebeuren rondom Wereldgebedsdag. 

Het administratieve hoofdkantoor is in New York. Zij organiseren de conferenties, 

onderhouden het contact met de verschillende gedelegeerden, zorgen voor de verspreiding 

van het materiaal, zijn beschikbaar voor advies bij problemen en bezoeken regelmatig de 

comités van de deelnemende landen. Ook zijn er op alle continenten (gekozen) 

vertegenwoordigers die met de landen het directe contact onderhouden en die samen met 

het hoofdkantoor zorgen dat Wereldgebedsdag een levende getuigenis van gebed en 

onderlinge solidariteit is en blijft! De totale cyclus van de conferenties beslaat steeds een 

periode van vier jaar: om de twee jaar wordt er een continentale conferentie gehouden 

waarop de afgevaardigden van een bepaald continent elkaar ontmoeten en weer twee jaar 

later wordt een wereldconferentie georganiseerd. 

 

Ieder land wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerde die de internationale contacten 

onderhoudt en die de verschillende conferenties bijwoont.  

De conferenties zijn van groot belang: contacten worden hernieuwd, zorgen worden gedeeld 

en er wordt geprobeerd om tot oplossingen te komen. Ook wordt er in werkgroepen 

gestudeerd op de lezingen die horen bij de vieringen van de orden van dienst en worden 

problemen besproken waarmee landen te kampen hebben. De gekozen Bijbelteksten 

worden door inleiders besproken en uitgelegd en zorgen voor een enorme verdieping die bij 

het verwerken van het aangeboden materiaal waaruit de orden van dienst ontstaan, van 

groot belang is.  

Op de wereldconferentie worden de vertegenwoordigers van de continenten gekozen en ook 

worden daar de landen gekozen die de eerstkomende jaren de orden van dienst gaan 

voorbereiden. Op de wereldconferentie worden ook de nieuwe thema's en de bijbehorende 

Bijbelteksten gekozen. Veel aandacht wordt besteed aan de specifieke problematiek 

waarmee landen te maken hebben en er wordt in werkgroepen aandacht besteed aan die 

problemen.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Doelstelling 
 

Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen 

voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en 

verdriet, mogelijkheden en problemen. 

Wereldgebedsdag wil inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de 

samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun 

omgeving, geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als 

spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.  
 

Op de eerste vrijdag in de maand maart worden over de hele wereld de 

Wereldgebedsdagvieringen gehouden.  

Die dag is er een wereldwijde keten van gebed.  

Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en 

de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar 

elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar! 

 

Ieder jaar wordt de orde van dienst samengesteld door vrouwen uit landen die gekozen zijn 

op de internationale conferentie en de projecten die gekozen worden om te ondersteunen, 

bevinden zich in of bij deze landen. 

 

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, zamelt het Nederlands Comité 

Wereldgebedsdag geld in voor diverse doelen in de landen die gekozen zijn. 

Alle gelden die ten gunste van de projecten worden ingezameld, worden verdeeld over deze 

projecten. De projecten worden onderverdeeld in drie grote en drie kleinere projecten. Als 

de inkomsten het toelaten worden eventueel nog andere kleine projecten met een donatie 

ondersteund. 

De projecten die een donatie hebben ontvangen, verplichten zich tot het overleggen van 

hetgeen er met de donatie is verwezenlijkt en doen verslag van de voortgang.  

De projecten die gekozen worden, zijn voorbeelden van kracht en doorzettingsvermogen en 

met de gegenereerde bijdragen is er voor de bevolking in het land dat de orde van dienst 

maakt, toch zicht op een betere toekomst.  

De bijdragen aan deze projecten kunnen juist het verschil maken omdat de projecten altijd 

betrekking hebben op de allerarmste groepen in de samenleving!    
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Projecten: verleden, heden en toekomst 
 

De afgelopen jaren zijn projecten in diverse landen over de wereld ondersteund. 

Sinds 1928 is dat een indrukwekkende reeks van landen en bijbehorende projecten: 

 

Zuid-Afrika, Paraguay, Guyana, Papoea-Nieuw-Guinea, Kameroen, Chili, Maleisië, Palestina, 

Roemenie, Indonesië, Australië, Zweden, India, Mexico, Caraïben, Thailand, Zambia, Groot-

Brittannië, Ghana, Haïti, Libanon, Venezuela, Panama, Korea, Madagaskar en nog vele 

andere landen. 

 

In de nabije toekomst zullen Cuba, de Filippijnen, Suriname, Slovenië, Zimbabwe en 

Vanuatu wereldwijd centraal staan en zullen ondersteuningsprojecten in deze landen 

gekozen worden.    

 

Deze reeks landen is in 2012 gekozen op de internationale conferentie in New York en 

tijdens de conferentie in 2017 zijn nieuwe landen t/m 2026 toegevoegd. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Richtlijnen voor het toekennen van giften aan de projecten zijn: 

 

vrouwen en kinderen 

onderwijs en gezondheidszorg 

concrete hulp 
verschillende denominaties 

geen overheidssubsidies en onafhankelijk werkzaam zijn 

 

 

Wereldgebedsdag steunt acties tégen vrouwenhandel, tégen sekstoerisme en misbruik en 

staat achter acties vóór hulp aan vrouwen en kinderen, slachtoffers van Aids en HIV en wil 

bijdragen aan de doelen door projecten te selecteren die dat daadwerkelijk en op kleine 

schaal uitvoeren.  

Deze projecten worden gedurende lange tijd gevolgd, zodat het mogelijk is om te 

controleren of de gelden goed worden besteed. 

 

De projecten worden gezocht in het land waar de orde van dienst is gemaakt of de directe 

omgeving daarvan.  

 

Het geld wordt bijeen gebracht door middel van de collecten tijdens de vieringen en door 

giften. 

 

Een aantal projecten die in de afgelopen jaren zijn ondersteund, vragen om 

doorontwikkeling en een verdere ondersteuning. 

Hieraan wil het Nederlands Comité Wereldgebedsdag in de komende jaren proberen 

tegemoet te komen.  

 

 

 

 

   

 

 

 



Financiële verantwoording 
 

 

Alle financiële zaken vallen onder de verantwoording van de penningmeester van het 

Nederlands Comité Wereldgebedsdag. Alle financiële gegevens worden jaarlijks 

gecontroleerd door een kascontrolecommissie die bestaat uit twee personen en ter 

goedkeuring voorgelegd aan een accountant.  

 

De leden van deze commissie kunnen gedurende maximaal twee jaar functioneren; 

gestreefd wordt naar een jaarlijks wisselen van de leden van de kascontrolecommissie om 

de voortgang van de financiële controle te waarborgen.  

Na de jaarlijkse controle en akkoordbevinding adviseert de kascontrolecommissie de 

ledenvergadering om het dagelijks bestuur decharge te verlenen. 

  

Het boekjaar van de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag loopt van april tot en 

met maart. Gedurende het lopende kalenderjaar informeert de penningmeester met 

regelmaat het dagelijks bestuur en de leden van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 

en stelt hen op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande het financiële gedeelte van de 

stichting. 

 

 

              
                              
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
Toekomstvisie 

 

Wereldgebedsdag wil mensen over de hele wereld in een keten van gebed verenigen, hen 

laten voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking en hoop en zorg, vreugde en 

verdriet, mogelijkheden en problemen delen en – waar mogelijk - oplossen. 

Wereldgebedsdag wil inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de 

samenleving te stellen en kan - door gebed en actie - invloed uitoefenen op mensen en hun 

omgeving, geeft gelegenheid over 'eigen grenzen' heen te zien en zowel maatschappelijk als 

spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld. 

 

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag zal in de toekomst – op dezelfde manier waarop 

dat in het verleden is gebeurd – blijven proberen om mensen te mobiliseren en hen blijvend 

te interesseren voor de noden van de medemens in de samenleving. 

 

Het blijvend ondersteunen van mensen in nood door middel van kleinschalige projecten die 

vooral gericht zijn op vrouwen, kinderen en gehandicapten over de hele wereld in de 

breedste zin van het woord, zal voor het Nederlands Comité Wereldgebedsdag altijd voorop 

blijven staan. 

 

Wij willen voor het waarmaken van onze maatschappelijke functie in het hart van de 

betrokken regio’s  samenwerken met andere ideële, charitatieve non-profit instellingen en 

gericht werken aan de ontwikkeling van de competenties van mensen en organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Naamlijst leden Nederlands comité Wereldgebedsdag 

 
 

 

Leden van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag: 

 

B. Heubeck – Duijts 

L. Jansen op de Haar - Jongbloets 

I. Mol 

L. Uitenwerf 

J. Waelen 

M. Zaalman 

   

Dagelijks bestuur: 

 

Voorzitter (vacant) 

Secretaris (vacant) 

I. Mol, 2e secretaris en 2e penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                         Beleidsplan herzien en vastgesteld op 12 september 2018. 


