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LEIDEN - Op vrijdag 2 maart vindt
de Wereldgebedsdag 2018 plaats.
Vrouwen uit Suriname hebben dit
feest van gebed, bezinning en ontmoetingvoorbereid. In Leiden wonen
veel Nederlanders die iets met Suriname hebben. Ze zijn daar geboren,
hebben daar gewerkt, hun familie
woont daar. Die betrokkenheid zal
ook In de dienst in de Lutherse kerk te
merken zijn. De bekende Surinaamse
fluitist Ronald Snijders verleent zijn

medewerking en speelt vanaf 19.45
uur op de fluit.
door Truus de Haan

Het is een koude, maar zonnige
ochtend als Jacintha Groen en Barbara Heubeck bij een kop koffie
hun enthousiasme delen over de
Wereldgebedsdag die binnenkort
weer plaatsvindt. Jacintha Groen:
"Het gaat over Gods woord in deze
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dienst, maar van groot belang is
daarbij vooral ook de ontmoeting
. tussen vrouwen van allerlei komaf.
Vrouwen die graag samenkomen
om te zingen en te bidden. Oat
kunnen ook hindoe:istische vrouwen zijn, ofvrouwen zonder specifiek geloof. Daarom is het zo mooi
dat de samenkomst deze keer een
Surinaams karakter heeft. Staat
Suriname niet symbool voor een
land waarin mensen van allerlei
kleuren en achtergronden gemakkelijk met elkaar samenleven?"
Dominee Heubeck vult aan: "Wij
danken voor het mooie land Suriname. Een land met een ongelooflijk rijke flora en fauna, waar
mensen uit verschillende etnische
g1·oepen in vrede met elkaar kunnen samenleven." Daarbij benadrukt Heubeck dat dit feest zonder
voorgangers, priester of dominees
gevierd kan worden. Vrouwen
mogen immers overal samenkomen om te vieren, te bidden en te
zingen?
Heubeck:
'Wereldgebedsdag
bestaat al heel lang en is door vrouwen in Amerika eind 19e eeuw
gestart. Deze vrouwen die alien in
de zending hadden gewerkt, vonden elkaar in de zorg en liefde voor
de landen waar ze vroeger gewerkt
hadden. Ze maakten zich niet
druk om hun verschillende (kerkelijke) afkomst, maar voelden
zich juist verbonden in het gebed

voor deze landen. Vervolgens is
dit feest, eei:i vroege voorloper
van de oecumenische beweging,
over de hele wereld verspreid. Het
wordt over de hele wereld, in 183
landen, gevierd en wordt door
vrouwen uit een land voorbereid.
Vorig jaar was dat een groep uit
de Filipijnen." Juist dat element,
dat vrouwen elkaar ontmoeten en
versterken, benadrukt Groen in
het gesprek. Zij is ook een belangrijke motor achter de viering van
Vrouwendag op 11 maart en de
initiatiefneemster van de herdenking van de afschaffing van de slavernij, die met Songs of Freedom
op 30 juni in de Hooglandse Kerk
herdacht wordt.
Op de vraag of ook mannen naar
de wereldgebedsdienst mogen
komen, is bet antwoord dat ieder
welkom is: mannen, vrouwen,
kinderen van alle achtergronden
en leeftijden. Op vrijdag 2 maart
zal Ronald Snijders vanaf 19.45
uur zijn fluitspel laten horen. De
gebedsdienst begint vervolgens
om 20.00 uur in de Lutherse kerk
aan de Hooglandse Kerkgracht 26.
De gebedsdienst zal een kleurrijk
karakter hebben, zo kleurrijk als
het land Suriname. •
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