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Nederlands Comité Wereldgebedsdag 

Jaarverslag 2017   

 
 
In 2019 is de Europese conferentie in Nederland. Daartoe zijn we bezig geweest 

plannen te maken voor de invulling van het programma.  
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 – 19 juni 
2019.    
 

Daarnaast zijn de ‘gewone’ werkzaamheden voor de Wereldgebedsdag op de 1e vrijdag 
in maart doorgegaan.  

 
De KaderOntmoetingsDagen in november in Heerenveen en Rotterdam werden weer 

goed bezocht  (gemiddeld 80 personen). Deze keer was er een aanbod van allerlei 
workshops rond Suriname, waar het materiaal vandaan kwam.  
Het werd erg gewaardeerd.   

 
In 2016 is bij de overname van het penningmeesterschap gebleken dat één en ander 

niet correct is vermeld in de boeken. 
Naar aanleiding hiervan is er een extra accountantscontrole geweest.  
De projecten voor het betreffende land hebben er niet onder geleden.  

     
Naast de viering op vrijdag gaan steeds meer comités over tot het vieren op zondag 

rond die datum, omdat het dan gemakkelijker is mensen te bereiken.    
 
Rietje de Vreeze vertaalde de volwassen viering uit Suriname voor 2018 met als titel: 

‘En God zag dat het goed was....’   
Marjan de Ligny en Brenda Matulessy hebben de jeugdliturgie voor 2018 vertaald en 

bewerkt met als titel ‘Zomaar genieten’.   
 
Omdat gebed met actie wordt gecombineerd zijn de collectedoelen voor mensen en 

kinderen in Suriname. 
 

We hebben er op gelet dat we voor deze doelen contactpersonen hebben die bekend 
zijn in Nederland, omdat het soms moeilijk was om geld over te maken.   
In 2017 is er geld overgemaakt naar doelen in de Filippijnen: 

Stichting Velo Velo ontving € 8500,00  
Stichting Ronoylion : € 8500,00 

Stichting Bethany Children’s Home € 8500,00  
De afdracht aan de Bahama’s is uiteindelijk gelukt.  
Het gescheiden afrekenen van bestellingen en de collecte werpt haar vruchten af.  
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Er zijn vier à vijf vergaderingen per jaar van het landelijk comité Wereldgebedsdag.  

We vergaderen in Almere, in het hoofdkantoor van het Leger des Heils. 
 

In 2017 bestond het comité uit 16 leden (12 + 4)  
 
Het dagelijks bestuur bestond 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  

 
Henna Hollingsworth en Dieuwertje Kaper zijn in dit jaar afgetreden.  

Tia Braam heeft zich aangemeld als contactpersoon voor de noordelijke provincies.  
Leska Freriks meldde zich aan vanwege Suriname vanuit de EBG  
 

Rietje de Vreeze en Inge Mol zijn naar de conferentie in Brazilië geweest als 
afgevaardigden uit Nederland.  

 
Op de website is voor elke week een meditatieve tekst opgenomen die aangeleverd 

wordt door de leden van het landelijk comité. 
Aan het eind van het jaar is het opnemen van de teksten gestopt i.v.m. een operatie 
van degene die de website beheert. 

 
een ieder kon weer de locatie opgeven van de viering van de Wereldgebedsdag 

gehouden werd, zodat via de website duidelijk is waar men terecht kan. De lijst met 
vieringen is meer dan 2000 maal bekeken.  
 

Anneke van Wijngaarden, secretaris 
                        april 2018 


