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Tholen December 2021, 
 
Geachte Kerkenraad, 
 
Al vele jaren organiseren we vanuit de Gereformeerde kerk, de Christengemeente, en de 
Nederlands Hervormde kerk te Tholen de Week van Gebed. 
 
Dit jaar in januari zaten we nog midden in de lockdown zodat we enkel digitale uitzendingen 
verzorgd hebben, vanuit de genoemde kerken. 
Tot onze verrassing bleek het dat deze uitzendingen zeer vaak bekeken/beluisterd werden, en 
zijn er ook vele goede reacties binnen gekomen! 
 
Wij hebben dan ook afgesproken met elkaar, komend jaar, opnieuw enkele uitzendingen te 
verzorgen in het kader van de Week van Gebed, en ook een aantal keer bij elkaar te komen om 
elkaar van aangezicht tot aangezicht te kunnen ontmoeten en samen te bidden zoals in de 
voorgaande jaren. 
Het programma zal er dan Deo Volente, als volgt uit zien: 
 

Maandag    17 januari om 19.00 – 20.00 uur -Het Visnet (Ichthuskerk)                       via livestream  
Dinsdag      18 januari om 19.00 – 20.00 uur -De Wingerd (Herv..Gemeente)             via livestream 
Woensdag  19 januari om 19.00 – 20.00 uur -De Oesterschelp (Christengemeente)  via livestream 
Donderdag  20 januari om 19.00  - 20.00 uur -  Hervormde Gemeente                       via livestream 
Vrijdag         21 januari om 19.00 – 20.00 uur Ichthuskerk          via livestream 
Zaterdag      22 januari om 19.00 – 20.00 uur De Oesterschelp via livestream en  eventueel fysiek 
samenkomen als de maatregelen het toe laten. 
 

Elke deelnemende gemeente geeft op eigen wijze vorm aan de bijeenkomst in het eigen gebouw. 
 

Tijdens de samenkomsten wordt er uit de Bijbel gelezen, wat gezongen, en een korte 
overdenking gehouden, waarna de bezoekers in groepjes uit een gaan om samen te bidden, 
hardop, of voor wie dat wil in stilte. 
Tijdens de livestream zal er gebeden worden door enkele bidders uit de deelnemende kerken. 
En ook dan zal er een korte overdenking gehouden worden en het geheel omlijst met muziek en 
zang. 
 

Waarom deze brief, en wat vragen wij van u? 
 
Wij sturen u deze brief omdat wij heel graag mensen uit alle kerken en gemeentes op ons eiland 
willen betrekken bij deze Week van Gebed! 
Wij vragen u deze week met ons mee te bidden, in de verkondiging aandacht te geven aan de 
kracht en het onmisbare belang van gebed. 
Wij vragen u deze activiteit te vermelden in uw kerkblad of zondagsbrief.  
 
Meer algemene informatie kunt u vinden op de website: www.weekvangebed.nl  
of u kunt contact opnemen met een van de comité-leden: 
  Rosalie Bovenberg   -   0166-604682 
              Els Ligtendag         -   0166-603591 
              Leo Konijn     .     -   0166-672707 
 
Met broederlijke groeten  
namens het "Comité - Week van Gebed - Tholen."  Leo Konijn. 

http://www.weekvangebed.nl/

