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Nederlands Comité Wereldgebedsdag 

Jaarverslag 2016   

 
 
De Wereldgebedsdag is altijd op de 1e vrijdag in maart.  

 
In 2016 is een lichte groei merkbaar van het aantal comités. Naast de vrijdag gaan 

steeds meer comités over tot het vieren op zondag rond die datum, omdat het dan 
gemakkelijker is mensen te bereiken.    
 

Net als elk jaar vallen er plaatselijke comités af, maar komen er ook weer nieuwe bij.  
Er was meer vraag naar de jeugdviering dan in voorgaande jaren.  

 
Rietje de Vreeze vertaalde de volwassen viering uit de Filippijnen met als titel: Eerlijk!?   

Marjan de Ligny en Brenda Matulessy hebben de jeugdliturgie vertaald en bewerkt met 
als titel EERLIJK= EERLIJK.  
 

Omdat gebed met actie wordt gecombineerd zijn de collectedoelen voor de Filippijnen 
Stichting Velo Velo    €  9.000,--  

Stichting Ronoylion   €  9.000,--  
Bethany Children‘s Home   €  9.000,-- 
Daarnaast worden nog enkele kleinere doelen ondersteund. 

 
We hebben er op gelet dat we voor deze doelen contactpersonen hebben die bekend 

zijn in Nederland, omdat het soms moeilijk is om geld over te maken. Vooral naar 
landen die verder bij ons vandaan liggen.  
 

Ook het afrekenen van bestellingen en de collectes is uit elkaar gehaald, omdat het 
soms erg moeilijk te achterhalen viel wat voor de collecte bestemd was en wat voor de 

bestelling van o.a. de boekjes.  
 
Er zijn vier vergaderingen per jaar van het landelijk comité Wereldgebedsdag.  

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk 
regelement en zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de Europese 

conferentie. Voor dat doel zijn er deelcomités  gevormd. De locatie en de datum liggen 
vast: Congrescentrum De Werelt, Westhofflaan 2, 6740 AA in Lunteren van 12 – 18 
juni 2019    

 
We zijn van vergaderlocatie veranderd. Van Amersfoort naar Almere, waar we mogen 

vergaderen in het hoofdkantoor van het Leger des Heils. 
 
Op dit moment bestaat het comité uit 17 leden. 

We hebben afscheid genomen van Marina van Strien en Reena Biel. Het stokje is 
overgenomen door Tia Braam als contactpersoon voor Groningen, Friesland en 

Drenthe.   
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Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, te weten: 

Rietje de Vreeze – voorzitter 
Yvonne Slik - vicevoorzitter  

Anneke van Wijngaarden - secretaris 
Marjan de Ligny - penningmeester. 
Inge Mol – 2de penningmeester, 2de secretaris  

  
Alle financiële stukken zijn doorgelicht bij de accountant. Onze penningmeesters zijn 

bezig geweest om een goed overzicht te krijgen van de financiën van de afgelopen 
jaren, omdat de vorige penningmeester één en ander nogal slordig nagelaten heeft.   
          

Er zijn twee KaderOntmoetingsDagen geweest:  
één in Assen (waar 90 personen aanwezig waren) en één in Rotterdam (waar 70 

personen aanwezig waren). 
 
De opbrengsten van zowel de collectes als van het winkeltje lagen ongeveer gelijk aan 

de opbrengsten van vorig jaar.   
 

Er zijn twee papieren nieuwsbrieven verstuurd, de digitale nieuwsbrieven zullen 
komend jaar weer een nieuwe start maken.  

 
Op de website is voor elke week een meditatieve tekst opgenomen die aangeleverd 
wordt door de leden van het landelijk comité. 

Ook kan een ieder de locatie opgeven van de viering van de Wereldgebedsdag, zodat 
via de website duidelijk is waar men terecht kan. De lijst met vieringen is meer dan 

2000 maal bekeken.  
 
Van de website (262. 910 maal geopend) en van Facebook (263 volgers) wordt druk 

gebruik gemaakt. 
 

 
Anneke van Wijngaarden, secretaris 

                        april 2017 


