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Moeders in de Bijbel 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder die haar kind 

   te vondeling legt 

 M 

 O  Ravenmoeder 

 Z        D O C H T E R  V A N  F A R A O 

 E         A  Adoptiemoeder 

 S'         N     Verweesde moeder  

 M O E D E R S   I N   D E   B I J B E L 

 O            A     A       V 

 E            L    S A R A Moeder van 

 D            O       een ontvoerd kind 

 E        N A O M I Schoonmoeder 

 R            E 
     Ambitieuze 

        moeder 



Wanneer - Waar - Wie 

 

Woensdagochtend  

 

16 en 30 oktober, 

13 en 27 november 2019 

 

8 en 22 januari, 

5 en 19 februari 2020 

 

9.30 – 11.30 uur, 

in het Open Huis 

Inloop vanaf 9.15 uur 

 

Op 19 februari willen we afsluiten met een gezamenlijke 

lunch. 

 

De bijeenkomsten worden afwisselend geleid door 

Nicole van Eerd, Bep Hagenberg,  

ds. Annemarie Hagoort, Alice Otte, Joke Rademakers en 

Jacqueline de Wit.  

 

Jacqueline coördineert de Vrouw en Geloofgroep, waar 

nodig ondersteund door Alice. 

 

 



Jaarthema – Moeders in de bijbel 

 

Er zijn vele soorten moeders, van zorgzame tot moeders 

die niets van hun kinderen moeten hebben. Er zijn er 

ook die zelf geen kinderen hebben gebaard maar toch 

als een moeder zijn voor anderen.  

 

Het thema van de boekenweek van 2019 was  

De moeder de vrouw. Hier is veel kritiek op geweest, 

omdat zowel vrouwen als mannen dat als een 

onderdrukkend, stigmatiserend etiketterend cliché 

zagen.  

 

Maar... kijk naar de bijbelverhalen. Daarin vinden we 

vrouwen die op verschillende wijze een krachtige vorm 

van ‘moederschap’ hebben neergezet, ook al laat hun 

biologisch moederschap te wensen over.  

 
 

“Be faithful in small things 
because it is in them that your strength lies.” 
     Mother Teresa 
 

 
 

Woon je nou nog steeds bij je moeder? Ik heb je zo vaak 
al gezegd dat je moet verhuizen!! Finkers: Dat wil ik ook 
wel maar ik krijg mijn moeder niet mee.  
      Herman Finkers 
 

https://citaten-en-wijsheden.nl/1337
https://citaten-en-wijsheden.nl/1337
https://citaten-en-wijsheden.nl/1337
https://citaten-en-wijsheden.nl/naam/herman-finkers


Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Open Huis,  

Vrijthof 21, Hilvarenbeek, van 9.30 tot 11.30 uur.  

Koffie en thee staan klaar vanaf 9.15 uur. 

 

Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, 

behalve een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee.  

 

Inlichtingen en aanmelden graag voor 5 oktober 

 bij Jacqueline de Wit, telefoon 06 16084720; 

 of via e-mail: jwit1@caiway.nl; 

 of door bijgaand strookje in te leveren bij of op 
te sturen naar Jacqueline de Wit, Heikant 19,  
5087 TA Diessen (Baarschot). 

 

Vrouw en Geloof   

De Vrouw en Geloofgroep biedt ontmoeting en 

bezinning aan vrouwen van diverse leeftijden met 

verschillende achtergrond en overtuiging.  

In de bijeenkomsten kan men vrij en onbevangen met 

elkaar van gedachten wisselen. 

 

Je bent van harte welkom, al kom je maar een enkele 

keer. 

 


