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Evangelische Broedergemeente Rotterdam 

Gebedsintenties 
voor de Uniteitsgebedswacht op 27 maart 2021 Rotterdam 

 
Een jaar geleden kon geen mens zich voorstellen dat zo’n pandemie het gewone 
leven in de hele wereld dusdanig in de war zou kunnen brengen. Ook in de 
gebedsintenties die in 2020 tijdens de beginnende pandemie in Europa werden 
gelezen kwam dit aspect nog niet voor. Heel wat broeders en zusters liepen in de 
loop van het jaar 2020 een corona-infectie op, sommigen met nauwelijks 
merkbare symptomen, anderen zijn eraan overleden. De pandemie heeft in ieder 
land, in iedere regio, heel verschillende uitwerkingen. Ze heeft er evenwel bijna 
overal toe geleid dat geplande jubilea, conferenties en synoden niet konden 
plaatsvinden. Ook heel wat reizen en de daarmee verbonden persoonlijke 
ontmoetingen kwamen daardoor te vervallen. 
Maar wij zijn door deze uitdagingen ook gegroeid, hebben veel nieuwe vormen 
van communicatie uitgeprobeerd en zodoende gemeenschap gecreëerd. Wij 
hebben veel geleerd wat we ook in de toekomst kunnen gebruiken. Wij hebben 
geleerd hoe belangrijk de wereldwijde gemeenschap is. Wij hebben intens 
meegeleefd met het leed van anderen en heel wat zaken bewuster waargenomen 
dan vroeger, in het hectische leven van alledag. Wij willen zowel leed als 
gemeenschappelijke ervaring voor God brengen. 
 

Wereldwijde Broeder-Uniteit 
 

Wij gedenken de zusters en broeders die door de corona-pandemie zijn 
heengegaan:  
Nu zusters en broeders gestorven zijn, 
vertrouwen wij hen toe aan U. 
Leer ons om ons eigen leven en sterven in uw licht te zien.  
Bewaar ons met heel de gemeente die ons is voorgegaan  
in blijvende gemeenschap.  
Laat ons eenmaal vrede vinden bij U,  
U loven in uw Koninkrijk en uw gerechtigheid ervaren  
in eenvoud en vreugde.1 
 
• Wij denken aan degenen die lijden onder de gevolgen van het virus; aan 

hen die uitgeput zijn, die zich nu moeilijk kunnen bewegen of wier geheugen 
niet meer zo functioneert als voorheen. Wil hen helen, en wijs hun wegen tot 
genezing. 

 
1 Uit de Liturgie op de Begraafplaats (2012) 
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• Wij denken aan al degenen die dierbare familieleden, vrienden of buren 
verloren hebben. Troost hen in hun rouw. 

 
• Wij denken aan allen die door corona hun werk verloren hebben, honger 

lijden of niet weten hoe ze voor hun kinderen kunnen zorgen. Wees bij hen 
in tijden van nood. 

• Wij danken voor het medeleven in het leed van anderen in onze wereldwijde 
Broeder-Uniteit. Vele zusters en broeders hebben gebeden, gevraagd en 
gegeven, om de nood van anderen te lenigen. Wij danken voor dit zichtbare 
teken van solidariteit. 

• Wij danken voor alles wat ons wereldwijd verbindt: de Dagteksten, de 
Uniteitsgebedswacht, de Grondslag van de Uniteit en nog veel meer. 

• Wij danken voor het belangrijke verbindende werk van de Unity Women’s 
Desk en de Unity Youth Desk. Met de nieuwe publicatie Women’s Voices 
worden de veelvuldige werkzaamheden van de zusters in onze kerk 
gewaardeerd. 

• Wij danken voor het werk van de Unity Board Administrator en de Unity 
Board in deze moeilijke tijd. 

• Wij danken voor het internet en de daarmee verbonden mogelijkheden tot 
communicatie: voor het snelle mailverkeer, voor videoconferenties, voor 
foto’s van elkaar en voor elkaar. 

• Wij bidden ervoor, dat er spoedig weer persoonlijke contacten mogelijk 
worden, dat wij niet van elkaar vervreemden en elkaar meer begrijpen; dat 
wij elkaar weer ontmoeten en omarmen kunnen. 

• Wij bidden voor de groeiende Broedergemeente in Peru, die op velerlei 
manieren het contact zoekt met zusters en broeders. 

• Wij bidden voor de Moravian Church Foundation, dat zij ook verder het werk 
van de Uniteit financieel kan ondersteunen. 

• Wij bidden voor de nieuwe voorzitter van de Unity Board, David Guthrie, dat 
hij met wijsheid en verzoenende woorden de Uniteit bijeen moge houden.  

 
Caribische en Latijns-Amerikaanse regio 
 

• Wij danken voor de velerlei vindingrijke pogingen van de onderwijzers in 
Suriname, om de leerlingen ook met thuisonderwijs te bereiken en te 
begeleiden. 

• Wij danken voor de bemoedigende woorden van Algernon Lewis, de 
voorzitter van de provincie West-Indië Oost, die de coronacrisis als een 
goede kans wil begrijpen en van geen gejammer wil horen.  
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• Wij danken ervoor, dat het werk van Lottie Cunningham Wren in Nicaragua 
met de alternatieve Nobelprijs is beloond en daarmee de eclatante 
schendingen van het recht in de regio onder de aandacht heeft gebracht. 

• Wij bidden voor de zusters en broeders in Nicaragua, wier land opnieuw 
door een orkaan geteisterd werd, wier huizen en velden verwoest zijn en die 
daardoor de basis voor hun levensonderhoud zijn kwijtgeraakt. 

• Wij bidden voor de verscheurde Provincies in Nicaragua en Honduras, waar 
bepaalde groepen onverzoenlijk tegenover elkaar staan en waar wegen tot 
verzoening dikwijls ontbreken. 

• Wij bidden voor het medische werk van de Ahuas-kliniek in Honduras, die 
probeert om mensen in afgelegen streken de meest essentiële 
gezondheidszorg te verschaffen. 

• Wij bidden voor de zusters en broeders in de kleine Provincie Costa Rica, 
dat ze zich met levensvreugde en vertrouwen voor het Evangelie mogen 
inzetten. 

 
Afrikaanse Regio 
 

• Wij danken voor de verbouwing van tal van scholen en colleges in Tanzania. 
Die worden daardoor attractiever en kunnen meer leerlingen toelaten. Een 
goede opleiding is immers de sleutel tot een goed en zelfstandig leven. 

• Wij danken voor het rijk gezegende werk in het Dzalek Camp in Malawi, 
waar met de nieuwe gebouwen van de Light of Hope – Primary School heel 
wat kinderen door kleuterschool en basisschool gevormd kunnen worden. 

• Wij danken voor het medische werk in Mbozi en Isoko (Tanzania). Dankzij 
de hulp van buitenlandse medewerkers kan de kwaliteit verbeterd worden 
en kan men van elkaar leren.  

• Wij danken voor de nieuwe schoolbus op Zanzibar, die de leerlingen van de 
Moravian Academy nu veilig van huis naar school kan brengen.  

• Wij danken voor het wederopbouwwerk in het door brand verwoeste 
Wupperthal in Zuid-Afrika, waardoor daar weer een gemeente en 
gemeenschap ontstaat. 

• Wij bidden voor de zusters en broeders in Zuid-Afrika. Vanwege de corona-
pandemie heeft de Provincie weinig inkomsten en weet zij vaak niet hoe ze 
de predikanten moet betalen. 

• Wij bidden voor de mensen in Tanzania, die na de presidentsverkiezingen 
vrezen voor de democratie in hun land. 
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• Wij bidden voor de gender-workshops in Tanzania, dat mannen en vrouwen 
mogen inzien hoe belangrijk gelijke arbeidsrechten zijn en hoe men die kan 
bereiken. 

• Wij bidden voor de slachtoffers van de vloedcatastrofe in Congo, die  
daardoor in april 2020 zijn beroofd van hun basis-levensonderhoud.  

• Wij bidden voor de nieuwe kerkleiding in de Tanzaniaanse Zuidwest-
Provincie, dat die haar werk voorspoedig moge voortzetten en onderling 
begrip moge bevorderen. 

 
Amerikaanse Regio 
 
 

• Wij danken voor de nieuwe regering in de VS, waardoor de 
regeringsmaatregelen nu niet langer door uitsluiting en racisme bepaald 
worden, maar door empathie en onderling begrip. Wij gedenken de 
slachtoffers van racistisch en ondemocratisch geweld. 

• Wij danken voor het werk van de Amerikaanse zendingsorganisatie Board of 
World Mission en haar steun voor de vele projecten in Midden-Amerika. 

• Wij danken voor het voortgaande theologische vormingswerk aan het 
seminarie in Bethlehem/PA, maar ook aan het Bijbelseminarie in Alaska. 

• Wij bidden voor het verzoenende werk van de kerken in de gepolariseerde 
en verdeelde VS. 

• Wij bidden voor de zusters en broeders in Labrador, waar 250 jaar geleden 
het zendingswerk van de Hernhutters is begonnen. 

• Wij bidden voor de zusters en broeders in Alaska, die dikwijls het gevoel 
hebben dat ze aan de rand van de wereldwijde Broeder-Uniteit staan, dat ze 
de verbondenheid met ons mogen voelen. 

 
Arbeid en dienst van de gezamenlijke Uniteit en buitenposten 
 

• Wij danken voor het werk van de medewerksters, in het Starmountain 
Rehabilitation Center in Palestina, die gedurende de pandemie met veel 
fantasie en creativiteit het digitale contact met de kinderen en jongeren met 
beperkingen hebben onderhouden.  

• Wij danken voor de vele donateurs die de nieuwbouw van de kleuterschool 
op Starmountain mogelijk hebben gemaakt, zodat de allerkleinsten 
binnenkort veilig de grote wereld kunnen verkennen. Evenzo danken wij 
voor de nieuwe schoolbus, die voor de kinderen de weg naar school nu 
veiliger en gemakkelijker maakt. 
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• Wij danken ervoor dat nu al meer dan 100 jaar inheems geordineerde 
predikanten in Noord-Indië hun dienst kunnen verrichten en het Evangelie 
kunnen verkondigen en voorleven in deze regio. 

• Wij danken voor de school in Ngiehun in Sierra Leone, die met haar 
professionele onderwijs aan kinderen en jongeren een kans biedt voor hun 
leven.  

• Wij bidden voor de dienst van de bisschoppen in de Broeder-Uniteit in 
voorbede, bemoediging, pastoraat en het oplossen van conflicten. 

• Wij bidden voor het Uniteitsarchief in Herrnhut, dat waakt over de schat van 
de bijna 300-jaar geschiedenis van de Broeder-Uniteit. 

• Wij bidden om toereikende financiën voor Starmountain die, vanwege 
corona nu geen gasten ontvangt, ook geen geld heeft kunnen verdienen. 

 
De Europese Regio 
 

• Wij danken voor het organisatorische werk van het Provinciaal Bestuur en 
de medewerkers op de drie standplaatsen Bad Boll, Herrnhut en Zeist in 
deze moeilijke tijden. 

• Wij danken voor al degenen die nieuwe digitale wegen zijn gegaan en 
bijvoorbeeld kerkdiensten opgenomen en uitgezonden hebben, om 
gemeenschap tussen de zusters en broeders in stand te houden. 

• Wij danken voor al degenen die door hun persoonlijke inzet en financiële 
steun ertoe bij hebben gedragen, dat wij ons werk konden doen in 
gemeenten, projecten, diaconale instellingen en in de oecumene. 

• Wij danken voor de leerlingen die ons zijn toevertrouwd in onze scholen in 
Duitsland en Nederland, maar ook in Groot-Brittannië. Schoolsluitingen en 
thuisonderwijs betekenen voor hen een grote uitdaging. 

• Wij danken voor de pedagogische arbeid aan de Christian-David-School in 
Letland, die de kinderen individueel en op allerlei manieren christelijke 
verantwoordelijkheid bijbrengt. 

• Wij danken voor de gastenverblijven, vergadercentra, kinderdagverblijven, 
verzorgingshuizen, scholen, bedrijven, de stichting Herrnhuter Diakonie en 
de stichting Diakonissenanstalt Emmaus met al hun medewerkers. 

• Wij danken voor het werk van Winelle Kirton-Roberts in Genève, die nieuwe 
bruggen bouwt tussen het Caribisch Gebied en Europa, en die ons daarmee 
versterkt 
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• Wij danken voor het werk in Albanië, dat zich verder uitbreidt, voor het 
belangrijke sociaal-diaconale werk van de broeders en zusters in dat land, 
zij die bijvoorbeeld voedselpakketten verdeeld hebben onder noodlijdende 
buurtbewoners. 

• Wij danken voor alle donateurs die aan het noodhulpfonds van de Broeder-
Uniteit en de zendingsorganisaties hebben bijgedragen om de nood in 
andere delen van de wereld te lenigen. 

• Wij danken voor het werk van Moravian Merchandise, dat producten uit 
Zuid-Afrika, Palestina en Tanzania op de markt brengt. Zodoende ontstaat 
er een band met onze zusters en broeders en voor hen een mogelijkheid om 
geld te verdienen. 

• Wij danken voor de belangrijke en intensieve samenwerking van de 
zendingsorganisaties van de Broedergemeente in Europa: British Mission 
Board (BMB), Brødremenighedens Danske Mission (BDM), Föreningen 
Evang. Brödrakyrkans Vänner (FEBS), Herrnhuter Missionshilfe (HMH), 
Mission 21 en de Herrnhuter Mission in der Schweiz (HM) en het Zeister 
Zendingsgenootschap (ZZg).  

• Wij rouwen om alle bewoners van onze diaconale instellingen die  door de 
uitbraken van corona zijn heengegaan. 

• Wij bidden voor de personeelswisselingen in Nederland en Duitsland, dat de 
gemeenten hun nieuwe voorgangers in rust en vertrouwen zullen 
ontvangen. 

• Wij bidden voor gemeenten wier gemeenteleven door de corona-pandemie 
voor grote uitdagingen is komen te staan, die hun organisatie telkens weer 
moeten wijzigen en die in financiële moeilijkheden geraken. 

• Wij bidden voor onze jeugd, die ons steeds weer attent maakt op de 
belangrijke thema’s duurzaamheid en zorg voor het milieu. 

• Wij bidden voor de Synodeleden van de Europees-Continentale Provincie, 
dat zij zich door uitstel van de Synode niet zullen laten ontmoedigen. 

• Wij bidden voor alle plannen die gemaakt worden in deze onzekere tijd. Het 
zijn tekenen van de wil om te leven en ook van het belang van manifestaties 
zoals zusterconferenties, bijeenkomsten van koperblazers en koorzangers, 
ontmoetingsreizen en nog veel meer. 

• Wij bidden voor de eerste ordening in Albanië van Dena Fortuzi. 

 
Samengesteld door Niels Gärtner / vertaald door Klaus van der Grijp 
Bielefeld, 01-02-2021 / Kiev, 09-02-2021 
 


