
Gebedsbijeenkomst van Gebedsteam 
Fr. Benedict   
  
Bidden op voorspraak van de Koningin van de 
Vrede op 25 februari 2023  

  
  
Weest bouwers van vrede en dragers van de 
vreugde van de Verrezene in en rondom jullie 
opdat het goede zal overwinnen in elke mens.  
(Boodschap van 25 mei 2022)  
  

Maria, de Moeder Gods spreekt tot ons en met deze oproep nodigen wij graag uit om deel te nemen 
aan de gebedsmiddag “Bid voor de vrede”. Wij nemen als voorbeeld de 5 stenen van David:  ”Hij 
nam zijn stok in de hand, zocht in de beek vijf gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, 
de tas voor slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af”. (1 Samuel 17, 

40)  

1. Bidden met het hart  

2. Vasten  
3. Biecht  

4. H. Mis  

5. Lezen en mediteren van de Heilige Schrift  

Samen met deze 5 gladde stenen van Onze-Lieve-Vrouw, die ook gegeven zijn in Medugorje, 

gaan we op de grote reus van onverschilligheid van deze wereld af. We maken ons gebed sterker 
door het bidden van het rozenkransgebed als een slinger die David in zijn handen houdt tegen de 

vijanden van God.  

Op ons gebedsdag gaan wij het doen in drie stappen:  

• Het open maken van ons verstorende hart om te kunnen samen bidden  
• Het lezen en mediteren van de Bijbelteksten met onderrichting van de boodschap van 

Maria, elke 25 ste van de maand  

• Het gezamenlijk bidden van de rozenkrans voor de vrede in de wereld, in ons hart en 

onze omgevingen  

• Telkens weer voegen we een nieuwe steen bij op ons gebedsdag  
  



Gebedsbijeenkomst van Gebedsteam Fr. Benedict 

Programma op zaterdag 25 februari 2023  
  

9.30 uur  Aankomst,  locatie  Abdij  van  Tongerlo  Abdijstraat  40,  2260 
 Tongerlo   Westerlo (Antwerpen)   

10. 00 uur  Aanroeping tot de Heilige Geest en zang (Abdijkerk-kapel van het kindje Jezus van 
Praag)  

  Kroontje van het Kindje Jezus + Rozenhoedje   

11. 30 uur  Eucharistie met de abdijgemeenschap   

  

Pauze + Picknicken “Eigen mee brengen” (koffie en dranken verkrijgbaar)   

  

In de vespers-zaal aan de overkant van de skerk (Opgelet, er zijn trappen om naar boven te 
komen.)  

14. 00 uur Boodschap van Maria 25 December 2023 te Medugorje en Bijbel onderricht door  
frater Benedict  

16. 00 uur  Koffie en dranken verkrijgbaar  

Einde  

Inschrijving bij Frater Benedict Meethep door een email te sturen naar 
benedict.meethep@tongerlo.org  
  
(Vrije bijdragen voor het organiseren van de samenkomsten blijft steeds warm aanbevolen)  

  


