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CORONA
Het corona ofwel Covid-19 virus heeft afgelopen jaar grote invloed gehad op ons leven en op de 
organisatie van Wereldgebedsdag. Als Comité konden we niet altijd samen komen om te 
vergaderen. Hierdoor moesten we op afstand van elkaar keuzes maken rondom de liturgie en het 
bedenken van het thema. Verder moesten we jammer genoeg het besluit nemen om geen 
Kaderdag te organiseren vanwege het gevaar van infectie met het Covid-19 virus.

JAARVERGADERING
Afgelopen jaar ging de jaarvergadering niet door vanwege Corona. In Oktober hopen we een 
jaarvergadering te hebben en weer gezamenlijk fysiek te vergaderen hier zullen de jaarverslagen 
besproken worden.

D IGITALISERING
Afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in de digitalisering. De website is gebouwd onder het oude 
adres www.wereldgebedsdag.nl . We krijgen enthousiaste reacties op de website. 
Daarnaast hebben we vergaande stappen gezet om het bestel systeem te digitaliseren. We zijn ons 
bewust dat dit voor mensen soms nog moeilijk is. Toch zetten we het komende jaar de 
digitalisering door. Alle documenten zijn te downloaden via de website. Zo hopen we ook de 
kosten verder te reduceren en het werkbaar te houden voor de leden van het comité.

KADERDAG
Afgelopen jaar heeft er geen Kaderdag plaatsgevonden. Voor komend jaar is er een programma 
gemaakt i.p.v. een Kaderdag wat u per comité zelf als voorbereidingsactiviteit kunt organiseren. Dit
programma kunt u uiteraard vinden op onze website.

WERELDGEBEDSDAG  
Op 5 maart 2021 vond Wereldgebedsdag plaats. Het land Vanuatu stond centraal met het thema 
Rotsvast. Jammer genoeg konden door de corona pandemie veel lokale vieringen niet doorgaan. 
Wel zijn veel vieringen opgenomen en te zien op YouTube.
Ook het Nederlandse comité heeft een film gemaakt dat te zien is op YouTube onder de titel: 
“Wereldgebedsdag 2021 Vanuatu Rotsvast” of via het YouTube kanaal van Wereldgebedsdag.


