
Kom ook naar de bidstond
woensdagavond 28 november 2018

bidden we samen voor het ongeboren kind
tijdens de Week van het Leven

De Week van het Leven
Voor de derde keer organiseert het Platform Zorg voor Leven de Week van het Leven. Met de 
campagne ‘Open je ogen voor het ongeboren leven’ wil het platform laten zien hoe absurd de 
24-wekengrens voor abortus is. Met 24 weken kan een baby al horen, duimen, voelen en 
bewegen. Hoe wonderlijk is het leven dan al!

De Mars voor het Leven komt eraan
Duizenden zullen door Den Haag lopen om een stem te zijn voor de kinderen die in Nederland niet
geboren mochten worden. We bidden tot God dat Hij de Mars voor het Leven tot een goed einde 
wil brengen.

Informatie

Datum : 28 november 2018
Locatie : Grote Kerk Hilversum, Kerkbrink 4, Hilversum
Ingang : Oude Torenstraat 6 (1211 BV)
Inloop : 19.30 uur met koffie en thee
Aanvang : 19.45 uur
Bidstond : 20.00-21.00 uur
Uitloop : tot 21.30 uur

: Op het terrein van de kerk 
  of in parkeergarage Gooische Brink: 
  Brinkweg 19 (1211 RN)

We bidden met onder meer de volgende 
dank- en gebedspunten op het hart:

Gebed

• Voor de mediacampagne tijdens de 
Week van het Leven;

• voor alle organisaties die deel nemen aan
het Platform Zorg voor Leven;

• voor alle vrouwen en meisjes die een 
abortus overwegen, dat ze in contact 
mogen komen met onze wakers en 
hulpverleners en dat ze de juiste keuze 
mogen maken;

• voor onze trouwe wakers bij de 
abortusklinieken;

• voor de mensen die werken in de 
abortuscentra;

• voor alle medewerkers bij Schreeuw om 
Leven voor wijsheid en kracht tijdens de 
voorbereiding van de mars.

Dank

• Aan de Heere God, onze Schepper die 
kracht geeft om door te gaan met pro-life 
werk;

• voor de deelname van christenen aan de 
coalitieregering;

• voor de vele meisjes en vrouwen 
waarmee we dit contact hebben gehad 
via e-mail, telefoon en op beurzen;

• voor de vele vrijwilligers die pro-life werk 
mogelijk maken;

• voor de groeiende belangstelling voor de 
nood van vrouwen rondom abortus.


