
OECUMENISCHE VIERINGEN  
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID, 20-27 januari 2019 
 

"Recht voor ogen" is dit jaar het thema van de Week van Gebed 
voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt 
in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari.  
 
Elk jaar verzorgt een ander land de uitwerking van het materiaal. 
Deze keer zijn dat de kerken in Indonesië.  
 
De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te 
houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe 
onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de 
samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking 
en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van 
Gebed voor de eenheid.  
 
De Oecumenische Werkgroep Weert organiseert jaarlijks een aantal 
vieringen in deze Week van Gebed. 
Dit jaar zijn de vieringen op de volgende data, tijden en locaties: 
 

 zondag 20 januari om 16.00 uur in de parochiekerk "De Verrezen Christus" 
Moesel, Nassaulaan 1, Weert: een oecumenische dienst met samenzang en 
muzikale medewerking van Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij. 
 

 woensdag 23 januari om 19.00 uur in de kapel van de Zusters Birgittinessen, 
Maasstraat 17, Weert: een oecumenische vesperviering 
 

 zaterdag 26 januari om 19.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de 
Kerkstraat 10 in Budel: een oecumenische dienst met zang door het Dameskoor van 
de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie.  
 

 op de overige dagen worden er in De Link, Molenpoort 13, Weert, gebedsbijeen-
komsten georganiseerd door leden van de Christengemeente Nieuw Leven;  
deze zijn op: 

o maandag 21 januari, 20.00 uur 
o dinsdag 22 januari,  10.00 uur 
o donderdag 24 januari, 10.00 uur 
o vrijdag 25 januari,  20.00 uur 

 

Alle vieringen en bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 
Na afloop van de vieringen op zondag, woensdag en zaterdag is iedereen uitgenodigd om bij 
een kopje koffie of thee nog even na te blijven praten. 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
De Oecumenische Werkgroep Weert. 


