
Praktische informatie

Wanneer: 24 maart 2011, 
 18.00 uur H. Mis en 19.00 uur gebedsavond. 

Waar:  St. Nicolaaskerk, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam 
(tegenover Centraal Station op 1 minuut lopen)

Kerk in Nood ondersteunt Christenen over de hele wereld waar 
zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood 
zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie te verschaffen via 
internet, nieuwsbrieven en actiekranten, door op te roepen tot 
gebed en door geld in te zamelen voor specifieke projecten. 
Kerk in Nood werd in 1947 opgericht door pater Werenfried 
van Straaten en geeft materiële en pastorale ondersteuning 
in meer dan 145 landen. Kerk in Nood heeft kantoren in 18 
landen, waaronder Nederland.

www.kerkinnood.nl/martelaren

Kom naar de Avond 

van de Martelaren 

en bid mee
met o.a. Mgr. J. Punt en The Fruits

24 maart 2011

18.00 uur H. Mis

19.00 uur start gebedsavond

St. Nicolaaskerk Amsterdam

Wij vergeten hen niet ...

Hun geloof geeft ons hoop ...

www.kerkinnood.nl/martelaren



In veel landen worden Christenen vervolgd vanwege hun  
geloof. Het gevolg: armoede, gevangenschap en soms zelfs  
de dood. Ook in het afgelopen jaar zijn er veel martelaren 
bijgekomen. Door hen te gedenken blijven hun namen in  
onze gedachten. Door voor hen te bidden bevelen we ze bij 
God aan. Daarnaast zijn hun levens en hun geloof een bood-
schap van hoop. Deze martelaren laten ons zien dat het de 
moeite waard is om voor Christus te leven.

“Deze gebedsavond toont de verbondenheid van de Christenen 
in de wereld. Het bloed van de martelaren van de Kathedraal  
in Bagdad wordt tot bron van leven.”
pastoor Noel Al-kas Toma, Syrisch Katholieke Kerk

“Hoop is het vermogen om God te zien midden in onze ellende. 
Hoop betekent dat we niet toegeven aan het kwaad, maar er 
juist tegen in opstand komen en er weerstand aan bieden.”
Mgr. Fouad Twal, Latijnse Patriarch van Jeruzalem

De Avond van de Martelaren is …

… denken aan de martelaren van 2010.
… bidden voor de martelaren van 2010.
… meedelen in de hoop.
… hun namen niet verloren laten gaan.
… in actie komen tegen de vervolging van Christenen.
… concreet iets doen tegen de vervolging van gelovigen.
… laten zien dat de liefde van Christus overwint.
… mee lijden met de onderdrukte Kerk.
… recht doen aan de minste der Zijnen.

Programma

Op deze avond gaan gedenken, bidden en hoop hand in hand. 
In het programma herdenken en noemen we de martelaren  
van 2010. We bidden voor de martelaren. Momenten van hoop 
en momenten van muziek die de hoop in Christus laten zien 
wisselen elkaar af.

18.00 uur Vespers en H. Mis in de St. Nicolaas Kerk
19.00 uur Start van de gebedsavond in de St. Nicolaas Kerk 
 gedenken van de martelaren van 2010
 bidden voor de martelaren van 2010
 (muziek)momenten van hoop
22.00 uur Einde

Kijk op www.kerkinnood.nl/martelaren voor meer achtergrond 
en informatie over het programma. 

“Aanslag in de Kathedraal van Bagdad”


