Programmaboekje
Week van gebed voor eenheid 2022 in Dordrecht
Gebedsinitiatieven van 15 t/m 23 januari 2022
Van 16 t/m 23 januari 2022 vieren we de Week van gebed voor eenheid van christenen. Samen met
christenen over de hele wereld bidden we ook op het eiland van Dordrecht voor eenheid, wijk en
wereld. De gebedsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Aan de
vooravond van de week vindt op 15 januari een Nationaal Gebed voor vrede en verbinding plaats.
Thema: Licht in het duister!
Het thema van de week van gebed is ‘Licht in het duister’ en verwijst naar de ster van Bethlehem uit
Mattheüs 2. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het
licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed doen.
Programmering in het kort
De Week van gebed in Dordrecht heeft dit jaar opnieuw een creatieve invulling, waarbij er naast de
diverse programma’s ook veel ruimte is voor eigen initiatief in de straat, buurt en wijk. Dit boekje geeft
een overzicht van de programmering in Dordrecht. Hieronder een samenvatting:
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Datum

Tijd

Programma

16/01-23/01

-

1. Samen bidden met buurtbewoners
Locatie: Zelf te bepalen (vanuit de huizen)

15/01

19.30-20.30

2. Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Locatie: Online (Youtube: Zuidhovenkerk)

16/01

-

3. Startzondag Week van gebed voor eenheid
Introvideo: Online (Youtube: Missie Dordt)

17/01

10.00-11.00

4. Gebedswandeling door Reeland en de Staart
Startlocatie: Bij Bosshardt (Bankastraat 158)

18/01

16.00-16.45

5. Gebedsbijeenkomst in het Patrimonium
Locatie: Gemeente Immanuel (Lange Breestraat 24-26)

19/01

15.00-17.00

6. Gebedsinloop Wielwijk en Crabbehof (Gebedsruimte)
Locatie: Andreaskerk (Jac. Van Heemskerckstraat 19)

19/01

20.00-21.00

7. Gebedswandeling van Dubbeldam naar Stadspolders
Startlocatie: PKN Dubbeldam (Dubbelsteynlaan West 70)

20/01

10.00-12.00

8. Open Kandelaarkerk (Gebedsruimte Pauze+)
Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)

20/01

14.00-17.00

9. Open Zuidhovenkerk met gebedsstations en stiltehoek
Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)

20/01

19.30-21.30

10. Gebed voor missionair en diaconaal werk
Locatie: Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2)
Aanmelden: secretariaat@samendordt.nl

22/01

10.00-11.00

11. Stiltewandeling in het Wantijpark
Startlocatie: Wantijpark
Aanmelden: veenbaak@gmail.com

Digitaal gebedenboekje
De Week van gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Het
thema is ‘Licht in het duister’. Voor iedere dag is er een dag-thema. Het digitaal gebedenboekje is
te downloaden via de website: www.weekvangebed.nl/8dagen2022.
Werkgroep Stadsgebed
De week van gebed wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie
Dordt. Wil jij je ook inzetten voor interkerkelijk gebedswerk in Dordrecht? Neem dan contact op via
stadsgebed@missiedordt.nl. Ga voor meer info naar missiedordt.nl/stadsgebed.
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Programmering in Dordrecht van dag tot dag
1. Samen bidden met buurtbewoners
•

Datum: Zondag 16 t/m zaterdag 23 januari 2022

•

Tijd en locatie: Zelf te bepalen (vanuit de huizen)

•

Thema: Licht in het duister

Opnieuw stimuleren de huidige coronamaatregelen christenen uit diverse kerken om het principe
van ‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn’ in de praktijk te brengen. Dat kan eenvoudig door
je huis open te stellen voor een gebedsmoment of samen met buurtbewoners een gebedswandeling
te maken. Het initiatief ‘straten van gebed’ rijkt drie concrete vragen aan:
1. Waarvoor wil je God bedanken over je straat, buurt, wijk?
2. Waarin zou je graag verschil willen zien in je straat, buurt, wijk?
3. Hoe kijkt God naar jou straat, buurt, wijk?
Samen met buurtbewoners kun je deze vragen bespreken. Daarna kun je (al wandelend) de danken gebedspunten bij God brengen.
2. Nationaal gebed voor vrede en verbinding
•

Datum: Zaterdag 15 januari 2022

•

Tijd: 19.30-20.30 uur

•

Locatie: Online (Youtube: Zuidhovenkerk)

•

Thema: Gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een
Nationaal Gebed plaats. In Dordrecht is er een online gebedsbijeenkomst die wordt georganiseerd
vanuit de Zuidhovenkerk. Ga voor deelname naar het Youtube kanaal: Zuidhovenkerk.
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3. Startzondag Week van gebed voor eenheid
•

Datum: Zondag 16 januari 2022

•

Introvideo: Online (Youtube: Missie Dordt)

•

Thema: Licht in het duister

De start van de Week van gebed voor eenheid vindt dit jaar plaats in de diverse Dordtse kerken.
Door de werkgroep Stadsgebed is een introvideo gemaakt die kan worden vertoond tijdens de
(online) kerkdienst. Ga voor het bekijken van het filmpje naar het Youtube kanaal: Missie Dordt, klik
op de volgende link: https://youtu.be/9ZwaNpAkqZc of op het filmpje.

4. Gebedswandeling door Reeland en de Staart
•

Datum: Maandag 17 januari 2022

•

Tijd: 10.00-11.00 uur

•

Startlocatie: Bij Bosshardt (Bankastraat 158)

•

Thema: Breek onze muren af

In de wijk Reeland wordt een gebedswandeling georganiseerd. De startlocaties is ‘Bij Bosshardt’. Het
dag-thema is ‘breek onze muren af en breng ons als volken bijeen’. Er wordt een interactieve
gebedswandeling gemaakt door de wijken Reeland en de Staart. Van harte welkom!
5. Gebedsbijeenkomst in het Patrimonium
•

Datum: Dinsdag 18 januari 2022

•

Tijd: 16.00-16.45 uur

•

Locatie: Gemeente Immanuel (Lange Breestraat 24-26)

•

Thema: Doorbreek onze gewoonten

missiedordt.nl/stadsgebed
Goed nieuws voor de stad!

In de wijk centrum staan de deuren van het gebouw Patrimonium aan de Lange Breestraat open
voor een moment van gezamenlijk gebed. Uiteraard worden tijdens deze bijeenkomst de geldende
coronamaatregelen in acht genomen. Het dag-thema is ‘doorbreek onze gewoonten’.
6. Gebedsinloop Wielwijk en Crabbehof (Gebedsruimte)
•

Datum: Woensdag 19 januari 2022

•

Tijd: 15.00-17.00 uur

•

Locatie: Andreaskerk (Jac. Van Heemskerckstraat 19)

•

Thema: Laat ons niets ontbreken

De gebedsruimte van de Andreaskerk is geopend als gebedslocatie voor de wijken Wielwijk en
Crabbehof. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van stilte, reflectie en gebed.
Het dag-thema is ‘Laat ons niets ontbreken’.
7. Gebedswandeling van Dubbeldam naar Stadspolders
•

Datum: Woensdag 19 januari 2022

•

Tijd: 20.00-21.00 uur

•

Startlocatie: PKN Dubbeldam (Dubbelsteynlaan West 70)

•

Thema: Laat ons niets ontbreken

Vanaf het kerkplein van de PKN Wijkgemeente Dubbeldam ‘De Wijnstok’ maken we een wandeling
richting de wijk Stadspolders. Het dag-thema is ‘laat ons niets ontbreken’. Eventueel kan je ook de
fiets pakken.
8. Open Kandelaarkerk (Pauze+)
•

Datum: Donderdag 20 januari 2022

•

Tijd: 10.00-12.00 uur

•

Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)

•

Thema: Leid ons Heer

Pauze+ is de inloop voor de buurt vanuit de Kandelaarkerk. In het kerkgebouw is een mooie
gebedsruimte beschikbaar voor persoonlijk gebed en reflectie. Iedereen is welkom om binnen te
lopen voor een moment van stilte, reflectie en gebed.
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9. Open Zuidhovenkerk met gebedsstations en stiltehoek
•

Datum: Donderdag 20 januari 2022

•

Tijd: 14.00-17.00 uur

•

Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)

•

Thema: Leid ons Heer

De Zuidhovenkerk is geopend als inlooplocatie met gebedsstations en een stiltehoek. Iedereen is
welkom om binnen te lopen voor een moment van stilte, reflectie en gebed. Het dag-thema is ‘leid
ons Heer’.
10. Gebed voor missionair en diaconaal werk
•

Datum: Donderdag 20 januari 2022

•

Tijd: 20.00-21.30 uur (vanaf 19.30 uur inloop met muziek)

•

Locatie: Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2)

•

Aanmelden: secretariaat@samendordt.nl

•

Thema: Leid ons Heer

Tijdens de jaarlijkse Dordt Integraal Meeting en Nieuwjaarsbijeenkomst wordt het dag-thema ingeleid
door Jesse van Nes en is er een moment van voorbede en dankzegging voor het missionaire en
diaconale werk van Missie Dordt en Samen Dordt. De avond is via een livestream (Youtube kanaal:
Missie Dordt) en fysiek te volgen. Vooraf aanmelden is vereist via secretariaat@samendordt.nl.
11. Stiltewandeling in het Wantijpark
•

Datum: Zaterdag 22 januari 2022

•

Tijd: 10.00-11.00 uur

•

Startlocatie: Wantijpark

•

Aanmelden: veenbaak@gmail.com

•

Thema: Licht in het duister

Vanuit de Grote Kerk worden regelmatig stiltewandelingen georganiseerd. Deze wandeling sluit aan
bij het thema van de Week van gebed. Tijdens de wandeling ontvangen deelnemers handvatten
om geheel vrijblijvend mee aan de slag te gaan. Aanmelden is vereist en kan bij Sjaan Baak (via
veenbaak@gmail.com) en Martine Huisman (via martine@emovere-coaching.nl).
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