
 

 

 

De biddende vadergroep 
Sittard 
 
Algemene informatie 
De groep wordt gevormd door mannen 
die graag met elkaar en voor elkaar 
willen bidden. Niet alleen fysieke vaders, 
maar ook geestelijke vaders kunnen deel 
uitmaken van een biddende vadergroep. 
We lezen, overwegen, bidden, zingen en 
danken God. 
Iedere Vader krijgt de gelegenheid zijn 
problemen en zorgen aan God voor te 
leggen, terwijl de overige Vaders hem 
ondersteunen door gebed. In ons gebed 
kunnen we ook andere intenties 
meenemen zoals voor roepingen en voor 
de Zrs. Karmelietessen van het 
Goddelijk Hart van Jezus of een 
bepaalde nood in de wereld.  
 
De ervaring leert dat het een verademing 
is voor de vaders om hun zorgen en 
problemen aan God te geven en te delen 
met andere vaders die ze kunnen 
vertrouwen. We veranderen door het 
loslaten en gaan zo anders om met 
degene voor wie we bidden. Dat de Heer 
onze gebeden verhoort, is duidelijk te 
merken aan de vele gebedsverhoringen. 
Wel zal het niet altijd zo gaan zoals we 
ons dat voorstellen of wensen.  

 
Een of twee keer per jaar komen alle 
groepen uit Limburg bij elkaar om samen 
te bidden, ervaringen te delen en om 
gewoon bij elkaar te zijn.  
We hebben als biddende vaders 
geestelijke ondersteuning en 
bescherming nodig.  
Pater Johan van de broeders van St. Jan 
is ons geestelijk leidsman.  Sinds enkele 
jaren houden wij o.l.v. Pater Johan 
jaarlijks een retraite weekend. 
 
Opbouw van de bijeenkomsten  
We beginnen met het dagelijks gebed, 
overweging en gebeden ter 
voorbereiding om zo in de juiste houding 
en rust te komen. We zingen een aantal 
lofliederen. Na gebed om vergeving 
lezen  en  overwegen  wij  een Bijbeltekst 

 

 
 
uit het Nieuwe Testament. 
Daarna vervolgen we met diverse gebeden. 
We bidden voor onze gezinsleden door de 
namen een voor een in het mandje te leggen  
als teken dat we hen aan de Heer willen 
toevertrouwen. 
Dit gedeelte sluiten we af met een speciaal 
gebed voor de priesters en voor onze 
gezinnen. Er zijn nog aanvullende gebeden 
en het geheel sluiten we af met een Onze 
Vader, een Maria lied en de lekenzegen. 
We zitten in een halve kring rond een tafel, 
waarop een kruisbeeld, onze bijbel, een kaars 
en een mandje staan. In het mandje leggen 
we de papieren kaartjes waarop we de 
namen geschreven hebben van degenen 
voor wie we willen bidden. 
 
Mogelijkheden tot kennismaken  
Om kennis te maken met onze groep kunt u 
vrijblijvend aansluiten bij ons wekelijkse 
gebedsuur en/of contact opnemen met de 
genoemde contactpersoon. 
 
De kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan de 
wekelijkse bijeenkomsten. U kunt wel 
meedoen aan de maandelijkse misintentie 
voor de biddende vaders tijdens de H. Mis op 
vrijdagochtend. Er zijn wel kosten verbonden 
aan deelname retraite.  
 

 

De website van de landelijke organisatie 

van biddende vaders: 

http://www.fathersprayers.org/NL/about_us.html 
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