
EUROPESE GEBEDSWEEK 2012 

3-8 januari in Drongen, België 

De eerste volle week van de maand januari kwamen 37 mensen uit 13 verschillende 

Europese landen bijeen voor de jaarlijkse gebedsweek, georganiseerd door één van de 

landelijke HCF’s. Deze keer was België, in de persoon van Chris Delameillieure-Velleman 

onze gastvrouw. Een oude Abdij in het midden van een voorstadje van de prachtige oude 

stad Gent was de plaats van samenkomst. We werden daar op dinsdagmiddag gastvrij 

ontvangen en kregen onze kamer toegewezen. Voor ons een rit van ongeveer 3 uur met 

de auto, anderen moesten een veel langere reis maken, uit bijvoorbeeld Tsjechië, of uit 

Litouwen, Ierland, Oekraïne, Zweden of Rusland. Alles ademde de sfeer van een 

voormalig klooster: hoge en brede gangen, stenen of houten vloeren, slaapkamers 

zonder enige opsmuk. Er wonen nog steeds enige Jezuïeten in een apart deel van het 

grote complex, maar de meeste ruimte was voor allerhande verschillende groepen en 

bewegingen, die in dit religieuze centrum hun (eenmalige) bijeenkomsten hebben. 

Voordat de gebedsweek van start ging, hebben we eerst de ruimten die wij gebruikten en 

de plaatsen waar we sliepen ‘vrij gebeden’ van invloeden die onze relatie met de levende 

Heer in de weg konden staan. Alles werd onder Zijn verlossende heerschappij geplaatst. 

Woensdag 4 januari stond in het teken van de dienst van en aan een heilig God. Het was 

een dag van stilte, vasten en bidden. Elke deelnemer zocht de HERE in een persoonlijke 

ontmoeting. Pas bij het avondeten ontmoetten we elkaar om daarna te delen hoe we de 

dag hadden beleefd. Echt een verrijking om zo’n dag van inkeer en zoeken van de HERE 

mee te maken. 

Donderdag 5 januari begon ‘s ochtends, zoals ook de andere dagen op tijd (07.45 uur!) 

met een Bijbelstudie in tafelgroepen. Dit deden we elke dag voor het ontbijt. Het 

ochtendprogramma begon om 9.30 uur altijd met lofprijzing en een inleiding over een 

bepaald onderwerp dat betrekking had op de gezondheidszorg. Onderwerpen als: wat 

zijn de hedendaagse uitdagingen in de gezondheidszorg vooral op plaatselijk en landelijk 

niveau, hoe ga je om met de ouderen, wat betekent een rechtvaardig God voor onze 

handel en wandel, hoe om te gaan met de moslims in eigen omgeving etc. Daarna 

spraken we in groepen verder over dit onderwerp en sloten af met een meditatief gebed, 

ingeleid door Chris Steyn. Deze voor mij nieuwe manier van Bijbellezen en bidden was 

erg inspirerend. We bestudeerden met elkaar een kort Bijbelgedeelte, zoals Matth. 25: 

37-40, of 1 Kron.29:11 aan de hand van drie vragen: 1) wat zegt het ons over de liefde 

van en tot God en 2) wat zegt het ons over de liefde van en tot de naaste en 3) welk 

antwoord geef ik hierop. Daarna weefden we het in korte, elkaar aanvullende gebeden 

tot een gebed. 

De Fellowship was ook erg belangrijk tijdens de gehele gebedsweek. Wat is het 

verrijkend om in persoonlijke contacten te horen hoe elders broeders en zusters handen 

en voeten geven aan het christen zijn in de gezondheidszorg, welke problemen zij 

tegenkomen en hoe daar mee om te gaan. De voertaal was Engels, maar we hoorden 

ook veel Frans, iets minder Nederlands, soms Duits, we zongen in het Spaans, en 

hoorden ook bidden in het Russisch etc. 

De Nederlandse HCF was goed vertegenwoordigd, 7 mensen hadden de reis naar België 

gemaakt. Misschien is de volgende gebedsweek, volgend jaar ook iets voor u. Deze is 

D.V. gepland in de eerste volle week van januari 2013 in Ierland. Echt de moeite waard! 

Ds. Sjaak Maliepaard 

 


