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Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag = Day of Prayer 2022 

 
"Leven vanuit Overwinning" 

Voorwoord 
Lieve zussen in Nederland, 
Het is weer zover: op 7 november 2022 wordt er 
wereldwijd weer de Baptisten Vrouwen 
Wereldgebedsdag gehouden.  
Over de hele wereld stijgen dan gebeden op tot voor de 
troon van onze God.  
Het programma bevat veel gebeden in de gebedsgids 
van alle continenten plus van onze wereldwijde 
organisatie. 
Laten we die gebeden niet alleen uitspreken op 7 
november of de dagen daar omheen als dat beter 
uitkomt, maar gedurende het hele jaar kunnen we ervoor 
bidden: God luistert naar onze gebeden, ook al zien wij 
de uitwerking daarvan niet altijd direct.  

Zeker in deze tijd van oorlog in Europa moeten wij voor elkaar bidden: het is als in de tijd na de 
2e Wereldoorlog. De Baptistenzusters stonden tegenover elkaar: vol verdriet en wrok omdat 
misschien hun mannen of zonen wel door de mannen of zonen van die andere zusters 
omgebracht waren…Zie de Geschiedenis van de Baptisten vrouwen Wereldgebedsdag. 
Wij moeten voor ogen houden dat de satan zijn listen ook nu op onze organisatie richt. Daarom 
bidden we voor de mannen en vrouwen aan beide kanten die deze oorlog niet gewild hebben, 
maar er wel slachtoffers van dreigen te worden en al zijn…  
 
Het thema voor de Baptisten Vrouwen Wereld Gebedsdag 2022 is 
 "Leven vanuit Overwinning", ontleend aan de waarheid van 2 Korintiërs 2:14: Het Boek 
 
“En Gode zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. 
Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede 

nieuws als een aangename geur te verspreiden.  
 
Overwinning….. Dit woord alleen al wekt tegenwoordig bij iedereen de aandacht op. Dan gaat 
het over de terugwinning van gebieden in Oost -Europa. Er hoort een verwachtingsvolle 
houding bij. Want het betekent dat het recht zal zegevieren. Maar niet altijd staat een 
overwinning in zijn recht…. Denk maar aan Hitler in het begin van de 2e Wereldoorlog. Wat wel 
altijd recht overeind blijft staan zijn de beloften van God. Door het offer van Jezus Christus is 
ALLES overwonnen. Tot de dood toe…. Eens zal Hij komen om dat aan iedereen duidelijk te 
maken. Tot die tijd hebben wij te dealen met strijd, door de satan zorgvuldig voorbereid. 
Tegenslagen, armoede, burnout, ontslag, gigantische kosten van levensonderhoud, kinderen 
die niet meer te temmen of te remmen zijn en het verkeerde pad opgaan, misleiding, 
liefdeloosheid… 
Het allerergste voor een mens is als de medemenselijkheid in je leven niet meer ervaren wordt. 
Als er niemand is die voor jou opkomt en je niet meer weet waar je het moet zoeken… 
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Dan zegt de apostel Paulus: Kom in actie in Jezus’ Naam. Wijs zo iemand de WEG. Ook al zie 
je zelf niet hoe dat moet en kan: “Vertrouw op God en Hij zal het maken.” 
Zo hebben talloze EBWU – vrouwen over de hele wereld de roepstem van de Heer opgevolgd, 
niet wetende hoe het hen zou vergaan tijdens hun weg naar het doel! Vaak zijn ze vooraf al 
klaargestoomd door God en had hun leven niets te maken met luxueuze parfums….Juist 
daardoor kon God hen gebruiken omdat ze iets doorleefd hadden waardoor zij mensen later 
konden helpen omdat ze hen begrepen. Zij verspreiden Gods aangename geur. En die wordt 
door mensen die geslagen zijn door het leven scherp beoordeeld of hij echt is of niet. Jezus 
zegt niet “Ja” als Hij “Nee” bedoelt. Wat Hij zegt doet Hij ook. En omdat Hij Gods ultieme “Ja” is, 
moeten wij daar beslist “Amen” op zeggen, tot EER van God. 
Dan mogen wij ook op God vertrouwen, dwars door alle teleurstellingen heen. Hij heeft ons de 
OVERWINNING beloofd. Daaruit mag je dan ook leven… 
Laat ons gebed een liefelijke geur zijn voor God. Hem welgevallig. 
Wij wensen jullie een gezegende gebedsdag toe. 
 
 
 
Mede namens Hannie Mansens,  
 
Wies Dijkstra 
Parcours 34 
9285 SC Buitenpost, 
 

 tel.:  0511 542014,   
mob: 06 23211031 
 email : wiesdijkstra@gmail.com 

 
 
 
Geschiedenis van de Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag 
De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag neemt een centrale plaats in, in het leven van de 
Baptist World Alliance Women. Deze jaarlijkse gebedsdag is de manier waarop Baptisten 
vrouwen uit elk continent naast elkaar staan, groeien in effectiviteit en onze wereld vertellen 
over Christus. Giften die op deze dag worden opgehaald vormen de belangrijkste 
inkomstenbron voor de instandhouding en de bedieningen van de BWA Vrouwen. 
Het is de belangrijkste dag van het jaar geworden voor Baptisten-vrouwen over de hele wereld. 
Op deze dag bidden alle Baptisten-vrouwen speciaal voor elkaar. Staan ze biddend naast 
elkaar en zijn ze een getuigenis voor de mensen om hen heen. Stel je voor: een keten van 
gebed, die ’s morgens op de eerste maandag in november in het Oosten begint en eindigt in het 
Westen van de wereld.... Wat een zegen moet daarvan uitgaan. Miljoenen vrouwen die voor 
elkaar bidden! Daar wil je toch aan meedoen!! 
En kan het niet op die officiële dag: velen organiseren het gedurende die eerste week van 
november en ook dan zijn miljoenen vrouwen tegelijk aan het bidden. 
 
Hoe de Wereldgebedsdag ontstaan is: 
De Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag begon in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog 
als een wonder van Gods vredestichtende genade. In 1948 kwamen negentien Baptisten 
vrouwen uit Denemarken, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Groot-Brittannië, 
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Finland en Tsjecho-Slowakije samen in Londen onder voorzitterschap van mevrouw Olive 
Martin. Zij vormden de Vrouwencommissie van de Baptist World Alliance.  
De oorlog had hun levens en hun zusterschap in Christus verscheurd. Ze kwamen samen 
met hun wonden van verlies en angst, achterdocht en schaamte. Mevrouw Martin zag die 
donkere wolk van wonden boven de vrouwen hangen… Ze zag ze denken: “Misschien heeft 
jouw man mijn zoon wel gedood “ en andersom.  Die donkere wolk verdween toen ze samen de 
woorden van Johannes 3: 16 ieder in hun eigen taal uitspraken. Binnen drie dagen was de 
European Baptist Women's Union (EBWU) gevormd en hadden ze hun eerste presidente 
gekozen: Maria Nørgaard uit Denemarken. Zij kwam met het idee de eerste week van 
november te betitelen als 'een week waarin we samen bidden voor elkaar en de wereld'. 
Twee jaar later, in 1950, leidde hun voorbeeld ertoe dat de Baptisten Vrouwen Wereld 
gebedsdag in het leven werd geroepen.  
Sinds die bewogen periode is de Gebedsdag-beweging van de Baptistenvrouwen gegroeid. 
Tegenwoordig worden vrouwen in bijna elk land waar Baptistengroepen zijn, bereikt. Momenteel 
zijn er zeven continentale Unies die vrouwen uit 140 landen verbinden met vertalingen van dit 
programma in meer dan 80 talen. 
We zijn voortgekomen uit de oorlog en het verlangen om spirituele gemeenschap en eenheid te 
ervaren, maar we moeten wel opmerken dat veel Baptistenvrouwen nog steeds te lijden hebben 
van geweld en isolatie door oorlog. In veel landen komen vrouwen samen om te bidden midden 
in de onrust die wordt veroorzaakt door geweld, terwijl anderen dagelijks vrezen voor hun 
veiligheid en welzijn. 
De Wereldgebedsdag brengt vrouwen uit de hele wereld samen en biedt hun spirituele 
reddingslijnen die hen versterken en hoop geven. Wie kan de moed meten die deze vrouwen 
krijgen, doordat ze weten dat hun zusters in andere landen voor hen bidden?  
Veel Baptistenzusters in Oost-Europa zeggen dat gebed heeft gezorgd voor vrijheid en vrede in 
1990 in veel van hun landen. En deze behoefte blijft bestaan gezien de recente gebeurtenissen! 
In sommige plaatsen op de wereld moeten vrouwen meerdere kilometers lopen, soms over 
bergen en door dalen, om gebedsplaatsen te bereiken. In gedeeltes van Azië en Afrika moeten 
vrouwen rivieren en stromen overzwemmen om deel te kunnen nemen aan de 
Wereldgebedsdag. Is het geen wonder dat de beweging is gegroeid?  
Met deze moed en toewijding zullen Baptistenvrouwen ook in de toekomst de krachtbron van 
hun kerken zijn. 
 
1 Esther Barnes, Coming together, A History of the Baptist World Alliance Women’s Department 
 
. 
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Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag = Day of Prayer 2022 
"Leven vanuit Overwinning" 

  
Een wereldwijd gebedsinitiatief van de Baptist World Alliance Women 

www.bwawomen.org  
  
Onze missie: 
Als Baptistenvrouwen netwerken om de wereld door Christus te beïnvloeden. 

  
Beste zusters, 
  
Al meer dan 70 jaar zijn zusters in Christus verenigd in gebed voor de Wereldgebedsdag voor 
Baptistenvrouwen. Wat een erfenis om te eren en wat een geschiedenis om ons bij aan te 
sluiten als we dit jaar opnieuw samenkomen om te bidden in huizen, kerken en 
gemeenschappen over de hele wereld! 
  
Het thema van 2022 is "Leven vanuit Overwinning", ontleend aan de waarheid van 2 
Korintiërs 2:14: Het Boek 
 
“En Gode zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in Zijn overwinning. 
Waar wij nu ook gaan, gebruikt Hij ons om Zich bekend te maken en het goede 

nieuws als een aangename geur te verspreiden.  
 

Stel je voor dat, terwijl je dit jaar bidt, de geur van onze gezamenlijke gebeden opstijgt in meer 
dan 100 landen! We zijn ervan overtuigd dat u gezegend en bemoedigd zult worden als we 
samenkomen om Gods Woord te lezen, verhalen over overwinningen te horen en de Heer in 
gebed te zoeken.   
  
Bovendien geeft de Baptistenvrouwen Wereldgebedsdag  u de kans om een bewuste financiële  
gift te geven ter ondersteuning van de wereldwijde initiatieven van de Baptist World Alliance 
Women in onze zeven continentale unies. Deze financiële giften maken werkelijk een  
eeuwigdurend verschil door praktische hulp te bieden aan vrouwen in nood en 
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Baptistenvrouwen toe te rusten om hun wereld door Christus te beïnvloeden. Bedankt dat u een 
vitaal onderdeel bent van deze gebeurtenis die het hele jaar door een zinvolle bediening 
mogelijk maakt! 
  
Dit programma bevat informatie om u te helpen bij het plannen van en deelnemen aan de 
Baptistenvrouwen Wereldgebedsdag, inclusief specifieke gebedsverzoeken van elke 
continentale unie en details over de projecten van dit jaar. U vindt er ook informatie over drie 
nieuwe elementen die onze gebeden nog krachtiger zullen maken. Namelijk door: 
  

·       Netwerken: door de lancering van ons virtuele platform kunt u netwerken met leiders 
van vrouwelijke bedieningen over de hele wereld, ontdekken hoe anderen de Day of 
Prayer  = Wereldgebedsdag vieren en samenwerken om onze gedeelde missie te 
verwezenlijken.  
·       Hulpbronnen: Op onze nieuwe website (BWAWomen.org) vindt u een grote 
hoeveelheid Day of Prayer-bronnen voor gebedsdagen, waaronder een gebedskalender 
van 40 dagen. 
·       Aanbidding: op onze sociale platforms zullen we onze eerste Global Day of Prayer 
Worship Service = een online Eredienst organiseren, en u bent uitgenodigd!                         
Maak plannen om op 15 oktober online met ons mee te doen voor een krachtige tijd van 
gebed en lofprijzing om de Wereldgebedsdag 2022 te beginnen.  

Ik kijk uit naar alles wat God in petto heeft terwijl we voortbouwen op onze ongelooflijke 
geschiedenis en nieuwe instrumenten gebruiken om ons toekomstig bereik samen uit te 
breiden. Nogmaals bedankt voor alles wat u doet voor Gods Koninkrijk en onze wereldwijd 
zusterschap! Het is een zegen en een eer om met u samen te dienen. 
  
Samenstaand in gebed, 
J. Merritt Johnston 
Uitvoerend directeur, BWA Women 

  

  
Contactgegevens 

Baptist World Alliance Women

  

405 N. Washington Street 
Falls Church, Virginia 22046 VS 
bwawomen@baptistworld.org 

+1 703-889-7206 
BWAWomen.org 

 
Wat en hoe over de Baptisten Wereld Alliantie Vrouwenafdeling (BWA WOMEN) 
In 1950 werd de oprichting van een Vrouwenorganisatie formeel goedgekeurd door de Baptist 
World Alliance en van harte ondersteund door de 10.000 vrouwen uit 21 landen die dat jaar 
aanwezig waren op het Baptistenwereldcongres. Door Gods trouw is de bediening in de loop 
der jaren aanzienlijk gegroeid, zowel in omvang als in diepte.  
  
De BWA Women bestaat uit zeven continentale unies die meer dan 175 vrouwenunies en -
organisaties omvatten. Het is nu een wereldwijde gemeenschap van vrouwen in meer dan 
140 landen die de wereld door Christus beïnvloeden. De BWA Women maakt het op allerlei 



6 
 

manieren mogelijk om met een visie vrouwen overal te zien groeien en dienen in het geloof, 
verbindingen te leggen voor wereldwijde betrokkenheid en middelen te ontwikkelen voor 
wereldwijde impact, waaronder de organisatie van de jaarlijkse Baptistenvrouwen 
Wereldgebedsdag. Samen maken we deel uit van de Baptist World Alliance, een netwerk van 
51 miljoen Baptisten en 176.000 kerken.  
  
Het wereldlogo van de Baptistenvrouwen is een krans / cirkel bestaande uit 7 kleuren en een wit 
koord dat die 7 kleuren verbindt. Het is een weerspiegeling van de diversiteit van 
Baptistenvrouwen over de hele wereld, waarbij elk continent wordt gekenmerkt door een van de 
zeven kleuren. Elke Continentale Unie is geen op zichzelf staande pijler, maar eerder een 
gemeenschap die verenigd is rond onze gedeelde liefde voor Jezus Christus, symbolisch 
vertegenwoordigd door het witte koord dat ons verenigt. 

  
KERNBEDIENINGSGEBIEDEN 
Om Gods wereldwijde missie te ondersteunen richten we ons op de vijf belangrijkste 
bedieningsgebieden die hieronder worden beschreven: 
  
VERSTERKEN van aanbidding, gemeenschap en eenheid  
Gegroepeerd rond Jezus Christus en geworteld in een diep geestelijk leven, versterken we onze 
wereldwijde familie door geregelde bijeenkomsten, pastorale aanwezigheid, onderlinge 
vriendschappen en het bevorderen van aanbidding, gemeenschap en eenheid. 
 LEIDEN van zending en evangelisatie 
Gedreven door de Grote Opdracht werken we met een gepassioneerde toewijding aan het 
evangeliseren, aan getuigen in elke context en bevolkingsgroep; bevorderen we op elkaar 
afgestemde organisaties, die individuen en kerken met elkaar verbinden en wereldwijde zending 
en evangelisatie aanmoedigen. 
 REAGEREN door middel van hulp, noodhulp en gemeenschapsontwikkeling  
We worden uitgedaagd om onze naasten genereus lief te hebben en helpen mensen in nood; 
we werken samen in tijden van crisis; netwerk agentschappen; ondersteunen duurzaamheid en 
creëren zorg, bouwen capaciteit op; versterken lokale kerkbetrokkenheid; en zijn een bron van 
hulp, noodhulp en gemeenschapsontwikkeling. 
 VERDEDIGEN van godsdienstvrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid  
We hebben ons toegewijd aan een bijbels begrip van het beeld van God in elke persoon. We 
verdedigen een levensethiek; steunen religieuze vrijheid voor iedereen, zijn solidair met 
kansarme mensen, zijn pleitbezorger op elk niveau, we zijn proactief in opleiden en netwerken, 
en staan voor mensenrechten en gerechtigheid. 
BEVORDERING van theologische reflectie en veranderend leiderschap 
We zijn geroepen tot discipelschap, bevorderen multiculturele en meertalige training, steunen 
leiders van de volgende generatie, voeren een zinvolle dialoog en brengen wat we zeggen in de 
praktijk en nemen deel aan relevante theologische reflectie en een nieuwe vorm van 
leiderschap, dat medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. 
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door BWA Women's president Karen Wilson 
 

De zoete geur van leven uit overwinning 
 
Onlangs was ik jarig en mijn man vroeg me wat hij voor me kon kopen als cadeau.   
Het enige wat ik wilde was een mooie nieuwe geur. Ik heb geen overvloed aan parfums, maar 
gewoon één die ik dagelijks draag. Dus gingen we naar de winkel. Nadat we allerlei parfums 
hadden geprobeerd, vond ik de parfum die ik wilde. Hij “rook precies goed” en kwam helemaal 
overeen met wat ik wilde.  
  
Ja, het is waar, als je naar de wereld om je heen kijkt dan denk je: “Nou, nou, dat is wel wat  
frivool om nu over parfum te praten.”  Er blijkt zoveel lijden en pijn te zijn, zoveel onzekerheid, 
zoveel strijd. Je hebt helemaal gelijk. Al deze dingen maken deel uit van ons dagelijks leven. 
Maar hoe dan ook, we leven vanuit een overwinningsleven waarin de èchte geur die we moeten 
dragen niet in een winkel wordt gekocht, maar van Jezus Christus is. Dit is een 
onweerstaanbare geur waar de wereld zich toe aangetrokken voelt. Hij is niet vluchtig, hij raakt 
niet op na verloop van tijd. Deze geur wordt alleen maar sterker en mooier naarmate hij langer 
aanwezig is. 
  
De apostel Paulus erkende de uitdagingen waarmee hij en de kerk werden geconfronteerd en 
zei deze woorden: “En Gode zij dank, Die ons in Christus altijd doet overwinnen en door ons de 
geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.” (2 Korintiërs 2:14) 
  
De geur van het kennen van God geopenbaard. Dat is iets dat anderen echt aantrekt. De 
essentie en aard van God is een onweerstaanbare geur: 
  

God is oneindig (Psalm 147:5) 
God verandert nooit (Maleachi 3:6) 
God is almachtig (Psalm 33:6) 
God is alwetend (Jesaja 46:9-10) 
God is wijs (Rom. 11:33) 
God is trouw (2 Tim. 2:13) 
God is goed (Psalm 34:8) 
God is eerlijk en rechtvaardig (Deut. 32:4) 
God is barmhartig (Rom. 9:15-16) 
God is genadig (Psalm 145 :8) 
God is liefde (1 Johannes 4:7-8) 
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De lijst is eindeloos. Het aroma is dwingend. Je bereikt een overwinningsleven inderdaad door 
te vertrouwen op God en op Alles wat Hij is, en terwijl we dat doen, worden de woorden uit 2 
Korintiërs 2:14b werkelijkheid: "overal waar we gaan, ademen mensen die heerlijke geur in. 
Vanwege Christus verspreiden wij een zoete geur die opstijgt naar God, die wordt herkend door 
degenen die op weg zijn naar verlossing - een geur die riekt naar leven.” 
  
Deze heerlijke geur is rijk. Hij is levendig. Hij brengt leven aan hen die geen leven hebben. We 
moeten deze geur van Christus naar een wereld brengen die zo'n geur hard nodig heeft. Als we 
aanwezig zijn, is de geur levendig. Maar zelfs als we vertrekken, blijft de geur hangen. Dan, 
ongeacht de toestand van onze wereld, de uitdagingen die zich voordoen of de conflicten om 
ons heen, is de overwinning te vinden door de aard van God - de ware kennis van God - in elke 
situatie te brengen. God wil dat wij Zijn geur altijd bij ons dragen, onder alle omstandigheden en 
bij elke stap die we zetten. De zoete geur van een overwinningsleven! 
  
Voor discussie of introspectie: 

·       Op welke manieren hebt u de geur van God geopenbaard zien worden in uw leven of 
in het leven van vrouwen in uw gemeenschap?  
·       Welk aspect van Gods natuur dat op de vorige pagina is genoemd, is op dit moment 
het meest betekenisvol voor u en waarom?   
·       Hoe moedigt de wetenschap u aan, dat de Heer ons altijd naar overwinning leidt bij 
de uitdagingen waar u vandaag mee te maken krijgt? 
·       Welke stappen kunt u de komende weken ondernemen om de heerlijke geur van 
Christus in uw (a) huis, (b) kerk en (c) gemeenschap te openbaren?  
·       Neem een tijd van dankbaarheid en lofprijzing op in uw gebedstijd en vraag de 
Heilige Geest om te onthullen hoe u overwinningen ervaart in uw dagelijks leven. 

  
MANIEREN OM ONS DIT JAAR  MET ELKAAR TE VERBINDEN 
  
ONLINE PLATFORM 
Dit jaar zijn we verheugd om een virtueel platform te lanceren voor de Wereldgebedsdag! Met 
zowel web- als app-toegang biedt deze bron een wereldwijde netwerkervaring voor vrouwen 
over de hele wereld om te leren hoe anderen deze Day of Prayer  = Wereldgebedsdag vieren 
en om verbinding te maken rond onze gedeelde roeping. Bezoek BWAWomen.org/dayofprayer 
om u aan te melden.  
  
WERELDWIJDE AANBIDDINGSERVARING 
Op 15 oktober zullen we onze eerste wereldwijde Day of Prayer organiseren. Met aanbidding, 
gebed en bediening van onze zeven continentale unies zal dit virtuele evenement ons 
aanmoedigen en inspireren, terwijl we vieren hoe God aan het werk is via vrouwen over de hele 
wereld en delen we hoe het komende jaar samen een verschil kunnen maken. 
  
LOKALE BIJEENKOMSTEN 
Of u nu virtueel of persoonlijk samenkomt, met alle vrouwen van de kerk of in een kleine groep, 
op de eerste maandag van november of op een ander geschikt moment, de hartslag van de 
Wereldgebedsdag is dat vrouwen in gemeenschappen over de hele wereld samenkomen om 
zich te verenigen in gebed voor de wereld. Dit jaar hebben we een gebedskalender van 40 
dagen gemaakt, die u kunt gebruiken in de aanloop naar uw Wereldgebedsdag of als actiestap 
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nadat u elkaar hebt ontmoet. De kalender en andere bronnen ter ondersteuning van de “Day of 
Prayer” van uw gemeenschap zijn beschikbaar op BWAWomen.org/dayofprayer. 
 

WERELDWIJDE PROJECTEN 
  
VERSTERKEND: aanbidding, gemeenschap en eenheid 
Versterken WERELDWIJD: via het jaarlijkse initiatief voor de Wereldgebedsdag en andere 
evenementen verenigen we vrouwen in aanbidding, gemeenschap en gedeelde missie - een 
wereldwijd zusterschap dat zich inzet om onze huizen, kerken, gemeenschappen en de wereld 
door Christus te beïnvloeden. 
  
LEIDING: zending en evangelisatie 
IRAK: Women's Outreach 
Biedt een reeks uitnodiging-evenementen aan om relaties op te bouwen en Christus te delen 
met vrouwen die ontheemd zijn uit Mosul en andere delen van de Nineveh Plains-regio. 
  
REAGEREN door middel van hulp, ondersteuning en gemeenschapsontwikkeling 
in:  
CANADA: Island Pregnancy Centres 
Bieden liefdevolle zorg, educatieve middelen en ondersteuning aan vrouwen die onverwachts 
zwanger worden.  
  
LATIJNS-AMERIKA: Crisis Hotline 
Deze Hotline breidt het ministerie van Crisis Hotline uit naar elk Latijns-Amerikaans land om 
hulp te bieden aan mensen die onverwacht zwanger zijn. 
  
PAPOEA NIEUW-GUINEA: Alfabetiseringsprogramma voor volwassenen 
Dit programmaa rust trainers toe uit elk van de vier regio's van het land om 
alfabetiseringslessen in hun gemeenschappen te leiden met als doel dat elke Baptistenvrouw 
daar over vijf jaar kan lezen en schrijven.  
  
MYANMAR: Community Health Care & Nurse Aid Training 
Biedt medische training aan voor jonge mensen die hen in staat stelt de kost te verdienen en 
hun gemeenschappen en kerken te dienen. 
  
VERDEDIGEN van religieuze vrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid in: 
AZERBEIDZJAN: Hope House 
Biedt onderdak en ondersteuning aan slachtoffers van misbruik en mensenhandel. 
  
JAMAICA: Safe Shelter 
Zorgt voor keukenapparatuur in een instelling, die zorgt voor kwetsbare vrouwen in de leeftijd 
van 16-28 jaar. De eerste opvang in zijn soort op het eiland. 
  
BEVORDERING van theologische reflectie en veranderend leiderschap in: 
KAMEROEN: Beroepscentrum voor Vrouwen en Meisjes 
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Biedt vaardigheidstraining en leiderschapsontwikkeling aan voor meisjes in Ndu, een door 
conflicten geteisterd gebied waar scholen sinds 2016 gesloten zijn. Schaft de benodigdheden 
en apparatuur aan om de huidige cursussen mogelijk te maken en een grotere inschrijving 
mogelijk te maken. 
 
WERELDWIJD BIDDEN voor:  
VLUCHTELINGEN.Naast al deze projecten bidt de BWA Women voor de vluchtelingencrisis. 
Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen gedwongen ontheemd geraakt als gevolg van 
vervolging, conflicten, geweld of mensenrechtenschendingen, het hoogste niveau van 
ontheemding dat ooit is geregistreerd. Met uw steun zullen we ons blijven inspannen om 
ondersteuning en zorg te bieden aan de vele vrouwen en kinderen wereldwijd die getroffen zijn.   
  

Financiële bijdrage 
De Wereldgebedsdag van de Baptistenvrouwen is een essentieel onderdeel van onze 
wereldwijde missie. Door deze jaarlijkse viering zijn Baptistenvrouwen uit elk continent 
met elkaar verbonden in gebed en gaven:   
Azie        
Noord-Amerika  
Pacific ( Oceanië = Australië e.o.) 
Afrika 
Latijns-Amerika 
Carïbisch gebied 
Europa 
Baptist World Alliance Women: Een netwerk van zusters die de wereld door Christus 
beïnvloeden. Geef tijdens de gebedstijd ook uw ONMISBARE financiële bijdrage, zodat 
levensverrijkende projecten die door de Wereldgebedsdag op uw continent of wereldwijd 
worden georganiseerd, mogelijk gemaakt kunnen worden. 
We benadrukken het nog maar eens weer: Al onze projecten en onze organisatie zijn voor het 

grootste gedeelte afhankelijk van deze ENE collecte per jaar...... 
Dit jaar is de nood nog hoger door de Corona-crisis, die nog maar net achter ons ligt en de 

politieke situatie in Europa. Geef daarom alstublieft gul. Geef met je hart.  
Het gaat om het werk van onze Heer. Werkelijk: elke gift maakt een verschil ! 

Tip: Begin NU alvast te sparen voor volgend jaar. 
De organisatie is iedereen heel dankbaar voor uw bijdrage en weet dat alles goed gebruikt 

wordt.  

Rekeningnummer bank Nederland 

NL 14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten 
Bestemd voor: EBWU Gebedsdag 2022 

Baptist House, Postjesweg 150, 1061 AX Amsterdam 
Vermeld beslist het doel van de gift: (EBWU Gebedsdag 2022) én van 

welke PLAATS het geld afkomstig is. 
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BEDANKT VOOR UW STEUN 
Samen hebben we invloed op levens over de hele wereld. 

 

 
  

Het EBWU bestuur doet erg haar best om alles in goede banen te leiden. 
Stuur eens een kaartje naar ons Europese bestuur als bemoediging. Ook zij hebben dat 

nodig. 
Postadres: 

EBWU committee, President Fabienne Seguin, 
19 rue de Sergent-Major Thiremberg, 

76300 SOTTEVILLE-les-ROUEN, FRANCE. 
 

Je kunt erin schrijven: To encourage the whole team. We are praying for you.  
From the women of (en dan de naam van de afdeling invullen en The Netherlands.) 

Idee 2: Digitaal kaartje kan ook: president.ebwu@gmail.com 
Ze zullen het heel erg waarderen. Alvast bedankt 

 

http://www.ebwu.org/ 
Follow us also on  EBWU European Baptist Women United 

Read our periodical newsletter 
News and Views 2018-2021 

Van 6 tot 9 oktober 2022 wordt de jaarlijkse EBWU conferentie gehouden in 
Belgrado 

Zie voor info :  

http://www.ebwu.org/index.php/en/belgrade 
 

In september 2023 wordt de “grote” 5 jaarlijkse EBWU conferentie gehouden. 
 
 

Hieronder vindt u de gebedsgids 2022 
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Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag  Gids 2022 
 

GEBEDSPUNTEN VAN DE CONTINENTEN  
 

AZIE Baptisten Vrouwen Unie (ABWU) 
34 lidorganisaties in 18 landen 

  
COVID-19-pandemie 
Hoewel de pandemie zich in sommige delen van de wereld heeft gestabiliseerd, 
verschijnen er nieuwe mutaties in Zuidoost-Azië, waarbij een alarmerend aantal 
mensen besmet raakt. Bid voor bescherming, sterke immuniteit en spoedig herstel voor 
iedereen.  
  
Myanmar 
Door de jarenlange burgeroorlog in Myanmar zijn miljoenen mensen op de vlucht 
geslagen. Duizenden zijn gedood of verminkt. Bid om vrede, verzoening en 
inspanningen om genezing en herstel voor de natie en haar mensen tot stand te 
brengen.  
  
Sri Lanka 
De bevolking van Sri Lanka lijdt onder de politieke en economische onrust. Bid voor 
stabilisatie en herstel, nu het land door de ergste crisis in zijn geschiedenis gaat.  
  
Natuurrampen als gevolg van klimaatverandering 
Veel landen in Azië worden jaarlijks geconfronteerd met tyfoons, overstromingen en 
aardbevingen. Bid om bescherming en steun voor de wederopbouw na deze 
verwoestende rampen.  
  
Women Helping Women 
De Women Helping Women organisatie bekommert zich om kwetsbare vrouwen en 
kinderen. Biedt humanitaire hulp en hulp bij het herstel van leven en levensonderhoud. 
Bid om aanhoudende groei en steun voor dit crisis initiatief dat levens in heel Azië 
beïnvloedt. 
  
Leven vanuit de overwinning 
We prijzen God dat hij ABWU de kans heeft gegeven om in oktober 2022 een speciaal 
3-in-1-evenement te houden in Chiang Mai, Thailand. Met een spannende Young 
Women's Leadership Conference, een actieve Presidente en de viering van de 
Baptistenvrouwen Wereldgebedsdag vieren we dat alle aangesloten landen voor het 
eerst in de geschiedenis van de ABWU persoonlijk bij elkaar zijn. 
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Baptisten vrouwen van Noord-Amerika (BWNA) 
16 lidorganisaties in 2 landen 

  
Economische uitdagingen  
Vrouwen, vooral alleenstaande moeders, worden geconfronteerd met grotere economische 
uitdagingen en hebben moeite om in basisbehoeften zoals voedsel, onderdak en vervoer te 
voorzien. Velen komen tussen wal en schip terecht. Bid om betere economische kansen voor 
deze vrouwen om hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. 
  
Geweld tegen vrouwen De COVID-19-pandemie heeft geweld tegen vrouwen en meisjes 
geïntensiveerd. We danken God voor het toegenomen bewustzijn van dit probleem en bidden 
voor de bescherming van vrouwen en meisjes en voor nieuwe inzichten om de sociale normen 
aan te pakken die geweld tegen vrouwen door de vingers zien. 
  
Geestelijke gezondheid 
Er zijn veel uitdagingen die de geestelijke gezondheid van vrouwen in een alarmerend tempo 
negatief beïnvloeden. Bid voor een betere geestelijke gezondheid voor vrouwen en voor 
toegankelijke, effectieve, gemakkelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. 
  
Gezondheid van vrouwen  
We staan  stil bij het besef dat er veel meisjes en vrouwen zijn die beperkte toegang hebben tot 
hoogwaardige medische zorg, zwangerschapsondersteuning, educatieve middelen en juridische 
bijstand. Bid om hogere straffen voor verkrachting en incest. Voor meer zorg voor de 
gezondheid van vrouwen, inclusief praktische stappen om de sterfte onder moeders en 
kinderen te verminderen, en een bredere betrokkenheid van de geloofsgemeenschap om 
mensen in nood te helpen. 
  
Raciale rechtvaardigheid Zowel de Verenigde Staten als Canada hebben een lange 
geschiedenis van systemisch racisme, zelfs onder christenen. Helaas blijft raciale 
onrechtvaardigheid in Noord-Amerika bestaan. Bid alstublieft voor kracht en moed om te 
vechten tegen alle vormen van racisme, onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat en 
ongelijkheid en dat de Kerk het goede voorbeeld  zal zijn in gemeenschappen in de hele regio. 
  
Covid19-pandemie (Corona) 
Bid voor de vele mensen die nog steeds lijden aan Corona-gerelateerde ziekten. Bid voor 
degenen met long- en hartaandoeningen, depressie en andere mentale uitdagingen die worden 
veroorzaakt door de impact van Corona. 
  
Leven vanuit de overwinning 
We zijn dankbaar voor Gods bescherming, voorziening en ondersteunende kracht voor 
het huidige administratieve team van BWNA. We danken God voor de deuren die zijn 
geopend, de verbindingen die zijn gelegd en de prestaties van dit team. We zijn ook 
verheugd over de komende groep leiders die de BWNA naar nieuwe hoogten zal 
brengen, terwijl ze doorgaan "vrouwen in staat te stellen het Koninkrijksleven te leven, 
vooral in gebieden die de kwetsbaren helpen". 
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Baptisten Vrouwen van Oceanië=Pacific (BWP) 
7 Ledenorganisaties in 7 landen 

Huiselijk geweld 
Men schat dat tot 68% van de vrouwen in delen van Oceanië (Australië e.o.) te maken 
krijgt met huiselijk geweld. Bid alstublieft voor de veiligheid en beveiliging van de 
slachtoffers. Bid dat de daders tot inkeer zullen komen. Bid dat het rechtssysteem de 
wetten inzake huiselijk geweld effectief zal handhaven. Bid dat de plaatselijke kerk zal 
opstaan als een stem tegen huiselijk geweld. 
 
Klimaatverandering 
De eilanden in de Stille Oceaan zijn extreem kwetsbaar voor klimaatverandering. De 
gevolgen van klimaatverandering zijn onder meer het verlies van land aan de kust, 
cyclonen en droogtes, het mislukken van oogsten en het verlies van koraalriffen en 
vissen. Bid alstublieft dat we goed zullen zorgen voor de aarde die God ons heeft 
gegeven. Bid dat politieke leiders moedige veranderingen zullen doorvoeren om de 
planeet te helpen herstellen. Bid voor degenen in dit gebied wiens leven wordt 
beïnvloed door deze trieste verandering. 
 
Verzoening  
Bid alstublieft voor de verzoening van de inheemse bevolking in Australië en Nieuw-
Zeeland. Deze inheemse bevolking lijdt onder generatietrauma's en langdurige 
vernederingen. Ze hebben veel meer kans op acute gezondheidsproblemen, worden 
het slachtoffer van geweld en worden opgesloten. Bid dat de kerk het voortouw neemt 
in deze verzoening. 
 
Veiligheid Bid voor regionale veiligheid in de Stille Oceaan. Er is een zorgwekkende 
spanning tussen Australië en China. Er is bezorgdheid over een militaire aanwezigheid 
in de regio die de handel en de nationale veiligheid aantast. 
 
Vrede   
Bid om ethisch politiek leiderschap op de eilanden in de Stille Oceaan dat corruptie en 
wangedrag afwijst. Bid voor politieke vrijheid van meningsuiting zonder geweld. Bid dat 
leiders gerechtigheid zullen verkiezen boven macht en voortdurende stammenstrijd. 
Afschuwelijk geweld en bloedvergieten markeerden dit jaar de verkiezingen in Papoea-
Nieuw-Guinea. Bid voor een vreedzamer bestuur in de toekomst. 
 
Leven vanuit de overwinning 
We danken voor de overvloedige oogst van voedsel van de BWP "Seeds of Hope"-
tuinprojecten in Fiji. Vrouwen werden opgeleid in de tuinbouw en leerden voedseltuinen 
rond hun huis aan te leggen. Dit project heeft een ongelooflijke impact gehad met de 
oogst uit de tuin die voedsel biedt aan gezinnen, kerken en de gemeenschap. Het 
project heeft ook gezorgd voor een activiteit die de geestelijke gezondheid ondersteunt, 
familierelaties opbouwt en evangelisatiemogelijkheden creëert. 
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Baptisten Vrouwen Unie van Afrika (BWUA)  
verbindt vrouwen in 37 landen 

  
Onderwijsgelijkheid 
Het analfabetisme onder jonge meisjes in Afrika is hoog. Bid tegen discriminatie op 
grond van geslacht op scholen, zodat meisjes gelijke toegang hebben tot onderwijs- en 
beroepsmogelijkheden. 
  
Geweld tegen meisjes en vrouwen 
Bid tegen genitale verminking en andere vormen van geweld die de gezondheid van 
jonge meisjes aantasten. Bid tegen kindhuwelijken, incest en verkrachting. Bid om 
middelen om slachtoffers te ondersteunen bij de fysieke, emotionele en mentale 
gevolgen van op geweld gebaseerd trauma. 
  
Vrede 
Veel gebieden in de regio hebben nog steeds te maken met politieke en economische 
onrust. Bid voor een vreedzaam verkiezingsproces, aangezien veel landen in Afrika 
verkiezingen organiseren. Bid voor politieke stabiliteit zodat landen economische groei 
en duurzaamheid ervaren. Bid dat rechtschapen leiders in de regering opstaan tegen 
corruptie. Bid tegen terrorisme en gewapende groepen die de vrede bedreigen. 
  
Zending en evangelisatie 
Bid dat vrouwen zich gepassioneerd inzetten voor zending en evangelisatie. Bid om 
kansen om ongelovigen te bereiken en om degenen terug te brengen die hun blik op 
God zijn kwijtgeraakt. 
  
Leiderschap van de Continentale Unie  
Bid dat de vrouwen die de gave van leiding geven gekregen hebben, het werk van 
Gods Koninkrijk zullen kunnen verspreiden in heel Afrika. 
We bidden ook specifiek voor de genade, wijsheid en bescherming van de Heer voor de 
nieuwe continentale leiders van de unie wanneer ze aan hun vijfjarige dienstverband 
beginnen. 
 
Leven vanuit de overwinning 
We prijzen God dat er gelegenheid was om van 14-17 augustus bijeen te komen in het 
Ricks Institute in Liberia voor de 14e BWUA Continentale Conferentie. Deze wordt elke 
vijf jaar gehouden en het is altijd bemoedigend om te zien hoe Baptistenvrouwen van 
over het hele continent zowel onze diversiteit als onze eenheid vieren door deze 
speciale tijd van gebed, gemeenschap, aanbidding en training. 
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Baptisten Vrouwen Unie van Latijns-Amerika (UFBAL) 
25 lidorganisaties in 21 landen 

  
Uitdagingen 
Velen over het hele continent lijden als gevolg van maatschappelijke uitdagingen zoals 
politieke en economische corruptie, mensenhandel en armoede. Bid voor onze vrouwen 
die proberen hun stem in het openbaar te laten horen en op te komen voor mensen in 
nood.  
  
Missionary Call  
We hebben de nodige middelen verzameld om een Latijns-Amerikaanse missionaris te 
ondersteunen bij het werken met vrouwen in India. Bid dat God een vrouw zal 
inspireren om deze oproep te beantwoorden en onze leiders onderscheidingsvermogen 
te geven in het selectieproces.   
  
Crisiszorg voor zwangeren 
Ons communicatiecentrum in Argentinië beantwoordt honderden telefoontjes van 
vrouwen die onverwacht zwanger worden en brengt hen in contact met lokale 
ondersteuningsbronnen. Bid om middelen om soortgelijke centra op te richten in elk 
Latijns-Amerikaans land.   
  
Inheemse gemeenschappen  
Bid om kansen om relaties op te bouwen en het evangelie te delen met inheemse 
vrouwen en kinderen.  
  
Leiderschap van de Continentale Unie 
Bid voor de selectie van leiders van de continentale unies voor de komende vijf jaar en 
voor de wijsheid en voorziening van de Heer bij het ontwikkelen van hun strategische 
doelen. 
  
Leven vanuit de overwinning 
We ondersteunen momenteel 37 projecten over het hele continent, waaronder het 
faciliteren van onze 24-uurs, gratis crisishotline voor vrouwen die worstelen met een 
onverwachte zwangerschap. Als resultaat van deze hulpbron hebben vrouwen de 
nodige steun gekregen tijdens hun zwangerschappen en zijn er 243 gezonde kinderen 
welkom geheten op de wereld.   
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Baptisten Vrouwen Unie van het Caribisch gebied (CBWU) 
17 lidorganisaties in 17 landen 

  
De cirkel van geweld doorbreken 
Huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen neemt toe. Bid voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van psychologisch, verbaal, fysiek en seksueel misbruik. Bid om sterke 
huwelijken waarin liefde en respect tussen man en vrouw zullen worden ontwikkeld en 
in stand worden gehouden. 
  
Opwekking 
Bid dat God een grote opwekking zal starten onder de jongeren van onze eilanden, dat 
ze gered zullen worden en een overwinnend leven zullen leiden in de Naam van Jezus. 
Bid dat de vrede van God in ons verankerd blijft om ook in stormachtige tijden te 
volharden in het geloof en het Woord van God. 
  
Opkomende leiders en voorgangers 
Bid dat mannen en vrouwen de roeping van God in hun leven zullen aanvaarden en 
opgeleid willen worden tot voorgangers en leiders in dienst van Gods koninkrijk. Bid dat 
predikanten en kerkleiders in staat zullen zijn om te gaan met de uitdagingen die 
COVID-19 met zich meebrengt. Bid voor een geestelijke vernieuwing van de kerk na 
Corona. 
  
Door natuurrampen verwoeste landen (Haïti/San Andres/St. Vincent) 
De economieën van Haïti, San Andres en St. Vincent en de Grenadines werden 
verwoest door natuurrampen. Bid voor het herstel van de gezondheids-, sociale en 
politieke systemen in deze landen. Het onderwijs van kinderen wordt ook beïnvloed, 
omdat velen nog steeds geen toegang hebben tot internet. Bid ook voor vrede en 
stabiliteit in Haïti, zodat het land weer normaal kan worden. 
  
COVID-19-pandemie  
Bid voor de vele mensen die nog steeds lijden aan Corona-gerelateerde ziekten. Bid 
voor degenen met long- en hartaandoeningen, depressie en andere mentale 
uitdagingen die worden veroorzaakt door de impact van Corona. 
 
Leven vanuit de overwinning 
We prijzen en danken God dat CBWU een verandering van de organisatie heeft kunnen 
voltooien. We hebben nu een nieuw logo, briefhoofd en herziene statuten in drie talen 
(Engels, Spaans en Frans). We danken God ook voor de ontwikkeling van een Safe 
Shelter voor vrouwen en kinderen op Jamaica, de eerste in zijn soort op het eiland. 
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European Baptist Women United (EBWU) 
Verbindt vrouwen in 50 landen in Europa en het Midden-Oosten 

  
De impact van politieke instabiliteit en oorlog 
Mensen lijden onder politieke instabiliteit in landen als Wit-Rusland en Libanon, onder 
de verwoesting van de oorlog in Oekraïne en de langetermijngevolgen van oorlogen in 
Irak, Syrië, Armenië, Azerbeidzjan en Rusland. Het aantal ontheemden en vluchtelingen 
neemt toe met meer dan 12 miljoen ontheemden alleen al uit Oekraïne. Gezinnen zijn 
uit elkaar gevallen. Mensenhandel neemt toe. Mensen rouwen. Bid alstublieft voor 
vrede, herstel en veerkracht en voor kansen om als gelovige mensen op te staan om 
aan de vele behoeften om ons heen te voldoen. 
  
Betrokkenheid van de kerk 
Vanwege de pandemie zijn veel Christenen overgestapt op virtuele kerkdiensten of 
hebben ze de verbinding volledig verbroken. Hoewel de gezondheidstoestand is 
verbeterd, hebben velen zich niet meer met de kerk verbonden, vooral in West- en 
Centraal-Europa. Bid alstublieft dat ze weer contact zullen maken met hun gemeente en 
de vreugde van gemeenschap zullen ervaren. 
  
Klimaatverandering 
EBWU-landen zien de effecten van klimaatverandering. De temperaturen stijgen, het 
aantal overstromingen neemt toe en de kustlijnen trekken zich terug. Bid dat Christenen 
zullen reageren als goede rentmeesters van de schepping en stappen zullen 
ondernemen om onze planeet positief te beïnvloeden.   
  
Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld blijft toenemen in onze regio, zowel buiten als binnen kerken. Bid voor 
een diepgaande verandering in denkwijze en wetten. Bid voor al diegenen die 
initiatieven nemen om bedreigde vrouwen en kinderen te helpen en voor vrede en 
herstel voor slachtoffers van huiselijk geweld. 
  
Centraal-Azië 
Onze broeders en zusters in Centraal-Azië hebben een speciaal plekje in ons hart, 
maar ze staan voor veel uitdagingen. Bid voor meer godsdienstvrijheid in de regio en de 
mogelijkheid om een steunbrug te bouwen tussen hen en andere EBWU-landen. 
  
Leven vanuit de overwinning 
We prijzen God voor de gelegenheid om in oktober 2022 een vrouwenconferentie te 
organiseren en aan te bieden over het onderwerp "Voor een tijd als deze" in Belgrado, 
Servië. De eerste persoonlijke bijeenkomst sinds het begin van de pandemie. We 
danken ook voor de trouw van vrouwen in Oekraïne en de buurlanden die zich hebben 
verenigd om maaltijden te koken, hun huizen te openen en zorg en ondersteuning te 
bieden aan degenen die gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten. 
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Baptisten Wereld Alliantie Vrouwen (BWAW) 
verbindt vrouwen in meer dan 140 landen 

  
Reageren op de vluchtelingencrisis  
Statistieken schatten dat 40% van de vluchtelingen in de wereld kinderen zijn. Bid om 
middelen om te voorzien in de fysieke, emotionele en spirituele behoeften van deze 
kostbare kinderen. 
 
Opkomen tegen huiselijk geweld  
Naar schatting een derde van de vrouwen wereldwijd heeft te maken gehad met geweld 
door een intieme partner. Dit is een wereldwijd probleem dat om een wereldwijde 
reactie vraagt. BWA Women heeft een online programma gelanceerd op 
StandAgainstDV.net, waar duidelijke informatie wordt samengebracht om personen, 
kerken en de maatschappij te ondersteunen in hun standpunt tegen huiselijk geweld. 
Bid dat God dit hulpmiddel gebruikt om ons te onderwijzen, toe te rusten en ons dichter 
bij de uitroeiing van dit kwaad te brengen.  
 
VN-commissie voor de status van vrouwen 
Bid voor de vrouwen die in maart 2023 voor dit jaarlijkse evenement van de Verenigde 
Naties zullen samenkomen om te leren, te netwerken en bruikbare stappen te 
ontwikkelen om onze wereldwijde gemeenschap verder te helpen. 
 
Wereldwijde conferentie van Baptistenvrouwen  
We zijn al begonnen met het plannen van dit vijfjaarlijkse evenement dat gepland staat 
voor juli 2025 in Brisbane, Australië. Bid dat onze leiders wijze beslissingen nemen bij 
het plannen en dat deze speciale tijd samen gezegend zal worden en als springplank 
voor vernieuwing en opwekking voor vrouwen wereldwijd zal dienen. 
 
Leiderschap 
Bid voor genade, wijsheid en volharding voor ons leiderschap. Bid ook voor Karen 
Wilson, BWA Women President, Sherrie Cherdak, Secreatry-Treasurer, Merritt 
Johnston, Executive Director en elk van de 7 voorzitters van de continentale unies, 
waaronder onze Europese presidente Fabienne Seguin.  
  
Christelijke Levenswandel Bid voor een terugkeer tot een christelijke levenswandel 
onder de mensen, zodat elke generatie met elkaar verbonden is en het evangelie 
verspreidt en betrokken leiders benoemt in kerken, gemeenschappen en in continenten. 
Bid voor de start van het BWA Women Leaders Network, geleid door onze Presidente 
met een visie om vrouwen schouder aan schouder te zien staan om voor veranderingen 
over de hele wereld te zorgen en die te beïnvloeden. 
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Leven vanuit de overwinning 
In samenwerking met de Algemene Baptisten Associatie van Virginia hielp de  BWA 
Women bij de lancering van de eerste “Uptick – groep” voor wereldwijd leiderschap , 
bestaande uit jonge vrouwen uit 14 landen. Door een negen maanden durende 
intensieve online cursus zijn deze jonge leiders nu toegerust om een betekenisvolle 
impact te maken in hun gemeenschappen en in de wereldwijde bediening van BWA 
Women. Bid voor hen. 
 
Een nieuw initiatief op zaterdag 15 oktober 2022 
Bid voor dit nieuwe evenement: Een Wereldwijde online Eredienst  “Leven uit Overwinning” 
Ter gelegenheid van de Day of Prayer = Wereldgebedsdag 2022 
 
 
 

Ter gelegenheid van de Day of Prayer = Wereldgebedsdag 2022 
 

Een Wereldwijde online Eredienst  “Leven uit Overwinning” 
 
Al meer dan 70 jaar komen baptistenvrouwen over de hele wereld elk jaar in november samen 
voor de Wereldgebedsdag voor Baptistenvrouwen. Dit jaar wordt een nieuwe traditie 
toegevoegd aan het historische evenement, aangezien de Baptist World Alliance Women de 
Day of Prayer 2022 op zaterdag 15 oktober inluidt met een online wereldwijde 
aanbiddingservaring. Kies uit een van de drie hieronder vermelde aanbiddingstijden. 
  
> AZIË en PACIFIC = Australië e.o.  • 12:00 UUR AEDT-tijd (Sydney) 
> AFRIKA, EUROPA en het MIDDEN-OOSTEN • 12:00 ‘s middags CEST-tijd (Parijs) 
> CARIBISCH gebied, Latijns-AMERIKA en Noord-AMERIKA • 12:00 ‘s middags EDT-tijd 
(Washington, DC) 

Meer informatie:  BWAWomen.org 
 
 
Aanbidding • Gebed • Geven • Bedienings updates 
Doe met ons mee voor een krachtig uur van aanbidding en gebed terwijl we met 
elkaar delen hoe God aan het werk is over de hele wereld, we de diversiteit van 
onze zeven continentale unies vieren en we leren hoe we kunnen samen werken 
voor een verdere impact op Gods Koninkrijk in het komende jaar. 
  
 
 
Hierna na een getuigenis om voor te lezen of om te printen en mee te geven. 
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GETUIGENIS                  Leven uit Overwinning      Adalcy de Avila uit Colombia 
 
Uitleg vooraf: PEPE is een sociaal-educatief zendingsprogramma dat wordt gepromoot in 
samenwerking met evangelische kerken en gemeenschappen in 
Brazilië en in landen in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. Het is bedoeld om kinderen uit 
sociaal kwetsbare groepen hoop te geven en hen voor te bereiden op het leven en op 
inschrijving op een goede school. 
 
De eerste PEPE-training in Colombia werd gegeven door PEPE-leiders van het Braziliaanse 
Internationale Zendings Bestuur in Cartagena in samenwerking met de Colombiaanse Baptisten 
Vrouwen Unie. Tijdens die opleiding voelde Adalcy de Avila zich geroepen om haar eigen huis 
ter beschikking te stellen voor een PEPE afdeling. Op dat moment was Adalcy getrouwd en had 
vier kinderen. Ze was erg arm en woonde in een huis dat maar twee kamers had: een 
woonkamer/keuken en een slaapkamer die door iedereen werd gedeeld. Haar dominee steunde 
het idee niet, en haar man was niet blij dat ze de helft van zo'n klein en armetierig huisje voor 
die PEPE afdeling wou inrichten, wat zou betekenen dat hun hele gezin met al hun bezittingen 
naar de enige andere kamer in het huisje moest verhuizen. Bovendien zou ze hier niet voor 
betaald krijgen. Ze zou fulltime vrijwilliger worden en noch zij, noch haar man had op dat 
moment een baan. Ze worstelde ermee, denkend dat het niet mogelijk zou zijn. Ze vroeg zich af 
of haar idee niet veel te onredelijk was; maar ze kon de sterke roep die ze rechtstreeks van God 
voelde maar niet negeren. Dat niemand het project steunde was logisch. Het programma was 
voor iedereen nieuw en het vereiste investeringen en inzet van de kerk, de vrijwilligers en 
Adalcy als leider. Temidden van deze uitdaging werd Maria Castilla (Presidente van de 
Colombiaanse Baptisten Vrouwen Unie in die tijd) een enorme steun voor Adalcy. Maria kende 
Adalcy heel goed en was in staat om haar aan te moedigen om God te vertrouwen voor de 
voorzieningen. Ze durfde haar zelfs aan te moedigen om God in de eerste plaats te gehoor 
zamen, zelfs boven haar dominee ! (wiens hart God daarna aanraakte). 
Presidente Maria begon contacten te leggen met leden van Adalcy’s kerk en andere kerken in 
de stad om hen te vragen om Adalcy stoelen, tafels en andere benodigdheden te geven. 
Door deze actie en veel gebed voorzag God inderdaad in alle benodigdheden. Haar man en 
kinderen begonnen haar te steunen: de eerste PEPE- afdeling  in Colombia was geboren. 
Mettertijd ontstond er zelfs een lokale zendingsgemeente in haar huis. Haar plaatselijke kerk 
merkte dat op en steunde die wekelijkse bijbelstudies, diensten, evangelisatie-initiatieven en 
raakte meer betrokken bij de PEPE - afdeling.  
God hielp de familie van Adalcy met een baan voor haar man. Ze konden toen  het huis 
uitbouwen en er werd een nieuwe baptistenkerk gesticht, die er vandaag de dag nog steeds 
staat, geleid door Adalcy zelf. Haar kinderen zijn nu volwassen en dienen ook de Heer. Twee 
van hen zijn lokaal, regionaal en nationaal volledig betrokken bij de organisatie van PEPE, 
aangezien haar dochter de PEPE-coördinator in de regio is en Adalcy de nationale PEPE-
coördinator in Colombia is. 
Prijs God voor alles wat Hij heeft gedaan door deze zuster, in deze familie, in deze omgeving 
en in dit land waardoor velen door haar beïnvloed zijn. 
Er werkt nu een vrijwilliger bij hen in de PEPE – afdeling die als klein jongetje bij hen kwam in 
de allereerste groep kinderen. Hij zet nu zijn leven in voor andere kinderen zoals hij toen.  
We hebben respect voor  Adalcy's trouw en het overwinningsleven waarmee de Heer haar heeft 
gezegend terwijl ze haar roeping volgt en de geur van Christus verspreidt. 
 




