
Vrijdag 3 maart in de Vredeskerk

Wereldgebedsdag
LEIDEN - Vrijdag 3 maart vindt de
Wereldgebedsdag plaats. Wereld-
wijd, in zo'n 172 landen, worden vie-
ringen gehouden en zal er gebeden
worden voor rechtvaardigheid in de
Filippijnen, passend bij het thema
'Eerlijk!? '. In Leiden zal er in de Vre-
deskerk een dienst plaatsvinden. We
spreken met Barbara Heubeckover dit
evenement, coordinator van de orga-
nisatie in Leiden.
door Marijke van der Kruijt

Heubeck: "De Wereldgebedsdag
wordt georganiseerd door een
wereldwijde eucumenische bewe-
ging, oorspronkelijk door alleen
vrouwen. In Leiden wordt diedienst
nog wel voorbereid door vrouwen.
Dit jaar bestaat het Leids Gebedsdag
Comite uit zeven vrouwen. Vroeger
stuurde elke geloofsgemeenschap
in Leiden een afgevaardigde, nu
is dat niet zo. We zoeken mensen
uit verschillende kerken, katholiek
en protestants. In Nederland doen
zeker zo'n 150 plaatsen mee aan dit
evenement, soms op zondagtijdens
de reguliere dienst."

Elke vier jaar vindt er een intema-
tionaleconferentieplaats. Daarwor-
den thema's behandeld, een land
kan zich melden om met een van
die thema's een gebedsdienst voor
de wereld uit te werken. Er wordt
00k veel aandacht besteed aan de
specifieke problematiek waarmee
landen te maken hebben. Dit jaar
zijn het de Filippijnen. De inwo-
ners vertellen over het onrecht wat
plaatsvindt in hun land, zoals over
de arbeiders op de suikerrietplan-
tages die hard werken, daamaast
nog koken en wassen voor de rij-
kere mensen, maar zich nog steeds
maar een maaltijd per dag kunnen
veroorloven.

lende kerkelijke en culturele ach-
tergronden. Sinds 1919 is dit al een
intemationale activiteit, Nederland
is sinds 1929 lid. In Leiden bestaat
het sinds 1930 toen een vrouw van
een dominee samen met een meis-
jesclub begon te bidden.
Op vrijdag 3 maart zal er in de Vre
deskerk de dienst plaatsvinden.
Heubeck: "Om 19.30 uur willen
wij beginnen met koffie en thee,
waarbij Filippijns gebak geserveerd
wordt. Er worden foto's vertoond
van de Filippijnen en om 20.00 uur
zal de dienst aanvangen. De dienst
begint met het voorlezen van ver-
halen van vrouwen uit de Filippij-
nen. Vervolgens leidt de lector de
gebeden in, gevolgd door een over-
denking in dialoog. De dienst wordt
ondersteund door een katholiek
dameskoor uit de Hartebrugkerk
en een dwarsfluitiste uit de Regen-
boogkerk. Er zal 00k een collecte
zijn voor opvanghuizen voor vrou-
wen vangeweldsituaties, onderwijs
en medische zorg voor kinderen in
de Filippijnen."

Heubeck: "Het is boeiend om de
Bijbel te lezen door de ogen van
een ander land. Je bidt daardoor
00k met andere woorden omdat je
een stukje loopt in de schoenen van
een ander. Soms zijn deze schoenen
voor jou te groot en besef je dat je

'De Wereldgebedsdag wordt georga-
niseerd door een wereldwijde eucu-
menische beweging, oorspronkelijk
door alleen vrouwen (Foto: pr).
geloof hierdoor kan groeien. Je
leert om anders te kijken, Bijbel-
verhalen kunnen daardoor veel
dichterbij komen. Een schreeuw
om gerechtigheid komt dichtbij
als je het bekijkt vanuit de mensen
die onrecht wordt aangedaan in de
Filippijnen. Ook de verbondenheid
die je voelt met de hele wereld is
bijzonder, je bidt met christenen
over de hele wereld.. Doordat het
allemaal op dezelfde dag is, is dit
gebed een soort ketting, een stokje
wat elk uur wordt doorgegeven". •

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkeiingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•

Oorsprong
De Wereldgebedsdag is in de negen-
tiende eeuw ontstaan. Vrouwen
van de zending begonnen samen te
bidden voor het werk dat er werd
verricht, ondanks hun verschil-




