
Wat? 
Onze parochies hebben het initiatief genomen het persoonlijk 
gebed binnen de eigen geloofsgemeenschappen te stimuleren.  

 
 

Waarom? 
Bidden betekent dat je een per-
soonlijke relatie met God wil on-

derhouden. 
In een wereld waarin geloven en 

kerk niet langer vanzelfsprekend 
zijn, is een persoonlijke veran-
kering van het geloof belangrijk.  

 
 

Hoe? 
We nodigen iedereen uit tot het schrijven van een gebed voor 
een gebedenboekje. 

 
 

Voor wie? 
Het project wil een stimulans zijn voor het geloof van onze 

parochianen. Allereerst wordt aan hen gevraagd om een ge-
bed te schrijven.  
Als mensen van buiten de parochies met dit project mee willen 

doen, staan we hier voor open. 

Wat voor gebeden? 
Het gaat om eenvoud, iets eigens, iets authentieks en niet om 
een literaire of intellectuele tekst. Het gaat om gebeden 

waarin we een persoonlijke relatie met ons Christelijk geloof 
herkennen, bijvoorbeeld God, Jezus, de Heilige Geest of het 

Evangelie. 
 
 

Wat doen we met de gebeden? 
We nemen uw inspirerende gebeden met afwisselende the-

ma's op in het gebedenboekje. 
We honoreren de inzet van de inzenders zoveel mogelijk.  
 

 
Gebeden die mogelijk niet in het boekje komen, plaatsen we 

op de website van de parochies. 
 
 

Gebruiken we een gebed niet, dan laten we dat de schrijver 
weten. 

 
 

Wanneer de projectgroep in een 
gebed een wijziging wil aanbren-
gen, dan wordt dit eerst met de 

schrijver overlegd.  



 
Praktische informatie. 
 

 
Het project start met een workshop ter inspiratie op  

                                    3 april 2019. 
 
In de loop van het jaar volgen meerdere inspiratiemomen-

ten, elk met een eigen thema. 
Het project wordt afgesloten met de presentatie van het ge-

bedenboekje in het voorjaar van 2020. 
 
 

Het inleveren van de gebeden kan via een e-mail naar  
gebedenboekje@gmail.com. Dit is ook het contactadres. 

 
 
Graag opgeven voor de workshops en dit kan via het boven-

staande e-mailadres of de secretariaten van de parochies. 
 

 
Meer informatie in de loop van het project volgt o.m. via de 

weekbladen, mededelingen in de kerken en onze websites. 
 

www.parochieheiligegeest.nl 

www.parochiedongen.nl 
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