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Unity Women’s Desk 

 EBGS Vrouwen Centraal 

GEBEDSBRIEF 
                    September - Oktober 2019 

      

FOCUS:  Omarmen / omhelzen! 
 

  
 

Ik geloof in de Heilige Geest, de moederlijke geest van God die ons heeft 
geschapen en ons heeft gebaard en zoals een moeder ons omhelst met haar 

moederarmen om voor haar kinderen te zorgen. Unity Creed Vers 12.  
 
In plaats daarvan waren we als jonge kinderen onder jullie. Net zoals een zogende 

moeder voor haar kinderen zorgt, zo hebben we voor u gezorgd. Omdat we zoveel 
van jullie hielden, wilden we niet alleen het evangelie van God, maar ook ons 

leven met jullie delen. 1 Thessalonicenzen 2 : 7-8 
 
“In de afgelopen weken zijn de e-mail inbox en Facebook-feeds van de Unity 
Women-desk gevuld met uitnodigingen voor conferenties en bijeenkomsten, 
rapporten over conferenties en bijeenkomsten, en het beste van alles, foto's van 
vrouwen die bijeenkomen en met elkaar delen. Terwijl ik een focus voor deze 
maand overwoog,keek ik terug op al de foto's van vrouwen die samenkomen en 
gewoon tijd, hoop en liefde delen. Dit is een krachtige manier waarop zusters over 
de hele wereld de voor ons meest kritieke kwesties aanpakken: samen stilstaan en 
lopen, elkaar omhelzen. We kunnen ons overweldigd voelen bij het oplossen van 
PROBLEMEN zoals geweld, armoede, machtsmisbruik en ziekte. Maar als we 
samenkomen om te doen wat we kunnen, zegent de Heer ons op verrassende  
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manieren. Daarom is het een eer voor de UWD om beurzen te verstrekken voor 
conferenties en om de foto's en verhalen van uw ervaringen te delen. Blijf 
alstublieft uw plannen voor conferenties delen - uw zusters zullen bidden voor de 
planning, de reis, de kracht van tijd samen doorgebracht in aanbidding en luisteren 
naar de leiding van onze Heer. Deel met ons uw ervaringen tijdens bijeenkomsten 
en de acties die vaak samen op speciale tijden gevolgd worden. En vergeet vooral 
de gulle zusters en broeders niet die hun tijd en geld hebben gedoneerd om overal 
zusters te steunen.” Woorden van zr. Julie Tomberlin, Manager UWD 

 
 
Op 26 juli zijn vrouwelijke pastores in 
Suriname bijeengekomen om 
wederom hun gedachten te laten 
gaan over “mentorship” (raadgeven); 
Hoe als mentor op te treden naar 
jongen vrouwen toe, een 
gedachtengoed van zr. Sylva Majana, 
dat verder uitgewerkt wordt. In 
dankbaarheid kijken we terug op deze 
bijeenkomst, waarin Ds. Roselien 
Zamuël – Rotgans vanuit bijbels 
perspectief deze rol van oudere 
zusters heeft belicht. We bidden dat 
de Heer van wijsheid ons leidt om een 
werkbare strategie uit te zetten, 
zodat jonge vrouwen gestimuleerd en 
ondersteund worden om dienstbaar 
te zijn voor de Heer en in de 
maatschappij. 

 

De EBGS Vrouwen Conferentie, van de afgelopen Augustus maand, mogen wij met 
dankbaarheid gedenken. Een Workshop was deel van de conferentie; er is een 
SWOT analyse gemaakt, die de basis zal zijn voor ontwikkeling van het beleid, om 
het EBGS werk in Frans Guyana voort te zetten c.q. tot groter bloei te laten komen. 
Een ander belangrijk doel van de SWOT analyse was om de EBG-zusters in St. 
Laurent en omgeving, na te laten denken over hun situatie en om van daar uit 
mogelijkheden te zoeken om zichzelf duurzaam te ontwikkelen in het belang en ten 
voordeel van hun gezinnen. Bid voor het vuur dat aangewakkerd is, en dat deze zich 
mag verspreiden over de totale EBG-gemeenschap in Frans Guyana. Bid voor de  
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plannen die gemaakt zijn om het kinder- en jeugdwerk daar beter te structureren. 
Bid voor zr. Ifna Quintius, de voorganger van de gemeente en voor het gemeente-
bestuur; bid dat er ook vanuit Suriname broeders en zusters zich aandienen om dit 
EBGS-zendingswerk te ondersteunen. 

 

 
Dank voor alle andere conferenties, bijeenkomsten en aktiviteiten, die er geweest 
zijn in de afgelopen Augustmaand/ Hernhuttermaand /Zendingsmaand. Dank voor al 
het werk dat verzet is door de Augustusmaand commissie en bid dat de gemeenten 
de afspraak om de collecten van deze Augustusmaand te storten voor de commissie, 
serieus nemen, zodat de commissie het werk kan voortzetten. 
 
Bid met dankbaarheid voor de conferentie van vrouwelijke predikanten die eind 
augustus in Tanzania plaatsvond. Ze studeerden, leerden en baden samen en ze 
gingen de straten van Mbeya op in een krachtige mars om nee te zeggen tegen  
verkrachting en geweld tegen vrouwen (bekijk video’s en foto’s op de FB-account 
van de UWD). Bid dat hun boodschap degenen bereikt die het moeten horen en dat  
de kerk hoop en hulp blijft bieden aan alle slachtoffers van geweld. Denk aan het 
leiderschap van zuster Mary Kategile onder de vrouwen daar, nu ze les geeft op het 
seminarie alsook in de afrondende fase van haar eigen studie is. 
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De Moravische kerk in Tanzania, die uit meerdere provincies bestaat, zal van 2 - 6 
oktober een conferentie houden voor alle Tanzaniaanse zusters. Bid voor degenen 
die de conferentie plannen en voor onze zusters die plannen maken om deel te 
nemen. Bid voor het uitvoerend comité van het “eenheidsbestuur”, dat half 
september in Tanzania bijeenkomt; bid voor een geest van eenheid en een visie op 

wat onze wereldwijde kerk kan zijn. 
 
Dank voor de elfde editie van de Moravian 
Teacher’s Days (18 en 19 september) van de 
Stichting Onderwijs der EBGS. Meer dan 800 
leerkrachten, waarvan vijf  uit Aruba, zijn bij 
elkaar gekomen om voor hun werk versterkt te 
worden; Nieuwe tools zijn in 31 workshops 
aangereikt  om het werk beter te kunnen  doen.  
 
Bid voor alle andere initiatieven (o.m. van het 
Ministerie van Onderwijs en van het RKBO), die 
ontplooid worden om leerkrachten, begeleiders 
en ander personeel betrokken bij het onderwijs, 
toe te rusten voor dit nieuw schooljaar. 
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Bid voor ouderverenigingen die bij elkaar komen om hun aktiviteiten voor het 
komend schooljaar uit te zetten. Bid voor een goede samenwerking tussen deze 
verenigingen en de scholen waar zij aktief zijn. 
 
 Bid voor de Centrale Vrouwen Raad, 
CVR, van de EBG Nederland als zij de 
jaarlijkse landelijke Vrouwendag 
organiseren. Deze dag is dit jaar in 
het teken van 20 jaar CVR en vooral 
EBG zusters van overal in Nederland, 
worden op 12 oktober verwacht in 
Zeist, om te participeren in hun mini 
symposium. Ook zusters van de 
Provincie Suriname, die rond die tijd 
in Nederland zijn, zijn welkom bij dit 
mini seminar. Zie uitnodiging in de 
Kerkbode van 22 september. Voor 
meer informatie kunt u de voorzitter 
van EBGS Vrouwen Centraal 
contacten, op de nummers onderaan deze gebedsbrief.  
 
Draag de zusters van de Moravische kerk in Costa Rica op aan de Heer, dank voor de 
ondersteuning die zij mochten ontvangen van de zusters uit Nicaragua bij hun 
internationale conferenti e die eind augustus /begin september in Costa Rica 
plaatsvond. 
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Bid voor de eenheid in de EBG kerken van Nicaragua, Honduras en Costa  
Rica, bid dat zij de gedachte van de Broeder Uniteit - In essentials unity, in non-
essentials liberty, in all things love - hoog houden. Bid ook voor onze zusters in de 
Zendingsgebieden Peru en Cuba, die hard werken om de EBG-kerk in hun land 
gestalte te geven.  
 
Bid voor de Herfstrally van de Zuidelijke Provincie van Noord-Amerika in Winston-
Salem, NC en voor de “Zuidelijke Provincie Dag” van 15 september. Deze rally is niet 
alleen een hele grote ontmoeting van zusters en broeders om hun geloof in en liefde 
voor de Heer en voor de EBG-kerk met elkaar te delen, maar is ook een ontmoeting 
om hun bezittingen met elkaar te delen en om van wat ze van de Heer hebben 
ontvangen te schenken aan zij die minder bedeeld zijn. Bid voor de gulle gevers voor 
het werk van de UWD. 
 
Denk aan onze zusters in Duitsland, die van 27 tot en met 29 september 
bijeenkomen voor een seminar in Herrnaag. Er zal ook een bijeenkomst zijn op 28  
september in Neudietendorf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zrs Annelie Vollprecht en Erdmute 
Frank met Ds. Frieder Vollprecht in 
Zwitserland tijdens het laat 

         gehouden festival. Het echtpaar 
Volprecht heeft eerder in in Suriname 
gediend en dient nu in Basel en 
Bern. 

Bid voor EBG zusters en broeders in Zwitserland die onlangs samengekomen zijn 
voor hun jaarlijks festival. De UWD-coördinator Julie Tomberlin en het lid  
van de raad van advies, Ds. Erdmute Frank hebben tijdens dit festival in een door 
hen geleide aanbiddingsdienst met Liefdemaal, het werk van de Unity Women's 
Desk gedeeld met participanten van verschillende christelijke dominaties.  
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Bid voor nieuwe manieren om samen te werken, over nationale- en taalgrenzen 
heen, om Jezus Christus samen te kunnen volgen. 
 
Bid voor de EBG zendingsbesturen in Basel, Zwitserland, die in de eerste week van 
september bijeen kwamen. Bid dat ze van elkaar zullen leren en open zullen staan 
voor de inspiratie van de Heilige Geest, terwijl ze proberen samen te werken met 
zusters en broeders in de gehele EBG. 

 
Bid voor zuster Safie Braima, die teruggekeerd is naar 
Sierra Leone na een lang verblijf in North Carolina. Ze is 
bevestigd als een acoliet, zodat zij het werk onder 
kinderen kan voortzetten. Werk, dat zij en haar dit jaar 
oveleden echtgenoot Mohamed zoveel jaren samen 
hebben gedaan. Bid voor de leiders op de school en de 
gemeenten daar. Bid ook voor zuster Donna Hurt uit 
North Carolina terwijl ze de gemeenschap in Sierra 
Leone bezoekt. 
 
 

 
Denk aan alle studenten in landen waar een nieuw 
schooljaar begonnen is of begint. Bid voor de meisjes en 
vrouwen die UWD-beurzen hebben ontvangen, en voor 
degenen die hen hebben ondersteund door gebed en 
financiële donaties.  
Bid dat er meer aanvragen komen van zusters, voor beurzen 
om theologie studies te gaan doen. 

 
Dank de Heer voor de durf van vrouwen om ondanks 

vooroordelen in kerk en maatschappij, toch te gaan           Zr.Mary Kategile, die momenteel 

studeren om Gods woord te verkondigen.            haar PhD studie afrondt   
 
Dank voor doorzettingsvermogen om aangevangen studies te voltooien. We danken 
de Heer voor het voorrecht gegeven aan zr. Roselien Zamuël – Rotgans om te 
kunnen promoveren in de contextuele theologie. We feliciteren zr. Rosie en zijn blij 
dat we in haar vreugde mogen delen. 
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Bid voor de UWD als we een nieuwe sub desk coördinator in Tanzania zullen 
benoemen en zullen werken aan de verbetering van de communicatie met en 
tussen coördinatoren in alle EBG-provincies. Wij zijn in het proces om onze 
aanvraagprocedure te vereenvoudigen, zodat we meer aanvragen kunnen 
ontvangen en in alle provincies meisjes en vrouwen kunnen ondersteunen in hun 
streven naar ontwikkeling, voorspoed en welzijn.  
 
 
Aanvragen voor de volgende vergadering van de adviesraad moeten vóór 
november zijn ontvangen. 
  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Julie: unitywomen2011@gmail.com 
Of uw Provincial Coordinator. 

Voor de provincie Suriname: zr. Muriel Held (UWD Adviesraadslid) en zr. Tania 
Sanrochman (Provincial Coordinator): ebgsvrouwencentraal@yahoo.com (tel: 
432083/8862530/479294)  

Voor CAS: Zr. Josefa Chin Woei Njap en  zr. Edna Rijkaard: 
Voor Frans Guyana: zr. Ifna Quintius- Renfurm: 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:unitywomen2011@gmail.com
mailto:ebgsvrouwencentraal@yahoo.com


9 
 

 
 

 

Albanië een Zendingsgebied van de EBG in zuid-oost Europa heeft op 21/22 
september 2019 te maken gehad met een reeks aardbevingen, waarvan de zwaarste 
een kracht van 5,8 op de schaal van Richter had. De havenstad Durres is het zwaarst 
getroffen. De autoriteiten spreken van de ergste aardbeving in decennia met meer 
dan honderd gewonden en aanzienlijke verwoestingen. Via Dena Grillo-Fortuzi, die 
tijdelijk uit haar huis werd geëvacueerd, heeft de Herrnhuter Missionshilfe 
vernomen dat het goed gaat met alle leden van de EBG in Albanië. Ze schrijft: "We 
zullen de afgelopen spannende uren niet gauw vergeten". Ze vraagt om voorbede 
voor Albanië, vooral voor de slachtoffers van de aardbevingen. 
 
 

 

 


