
 
 

 

 
 
 

 

  

Jij bent uitgenodigd voor een week van 
bijzondere bijeenkomsten 



Bid samen met christen uit Nijkerk en Nijkerkerveen mee in de 
week van gebed 

“Zij waren Buitengewoon vriendelijk voor ons”   
 

“Buitengewoon” is het thema voor  de Week van Gebed voor de 
eenheid van christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt 
plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de 
buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren 
komt, daagt de week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan 
het gewone. 
U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.  
 
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot 
buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven 
ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed 
bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als 
bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren 
van eenheid. 
 
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. Het 
thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het 
Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone 
vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment 
waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking 
nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin 
meegenomen.” 
 
De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de 
Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen 
vind je op www.weekvangebed.nl 

  
 

   
Datum en tijd Waar Verzorgd door 
   
   
Zondag 19 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Oosterstraat 2a 
3862 BJ NIJKERK 
 

De Huiskamer 

Maandag 20 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Ds. Kuyperstraat 2 
3863 CA NIJKERK 
 

Herv. Gem. 
De Fontein  
 

Dinsdag 21 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Nieuwe Kerkstraat 106 
3864 EG  
NIJKERKERVEEN 
 

Herv. Gem.  
Eben Haëzerkerk 

Woensdag 22 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Meinstraat 4a 
3862 AE NIJKERK 
 

CGK 
De Kandelaar 

Donderdag 23 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

v. Reenenpark 23 
3862 CD NIJKERK 
 

Herv. Gem. 
Vredeskerk 

Vrijdag 24 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Venestraat 44 
3861 BX NIJKERK 
 
 

Geref. Kerk syn. 
De Kruiskerk 

Zaterdag 25 januari 
19.30 – 20.30 uur 
 
 

Jan Steenhof 53 
3862 MC NIJKERK 

GKV 
De Levensbron 

Zondag 26 januari 
19.30 – 20.30 uur 

W.A. Plein 14 
3862 CE NIJKERK 
 

Evangelische Gem. 
De Ark 

 

 

http://www.weekvangebed.nl/

