
Gebedsweek 2022 – Molenaarsgraaf/Brandwijk 
 
Wat fijn dat u overweegt mee te doen met de gebedsweek van 17 t/m 22 januari! Helaas kunnen we 
niet fysiek bij elkaar komen, maar op deze manier kunnen we deze week heel mooi met elkaar 
beleven.  
Dagelijks wordt een inleiding verzorgd door een aantal gemeenteleden van Molenaarsgraaf en 
Brandwijk. Deze uitzendingen vanuit de kerk van Molenaarsgraaf zullen vanaf 20.00 uur via de 
Youtube van Hervormd Molenaarsgraaf te zien zijn. 
 
Aansluitend kunnen u en jij meedoen aan de gebeds-meetings. Deze meetings zullen worden 
gehouden via Zoom. Dit is een beveiligde videoverbinding. Via onderstaande link zijn de meetings te 
bereiken. De meetings online starten dagelijks om 20.30 uur en duren maximaal 40 minuten. De 
meetings zijn via de webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome) of via het programma Zoom bij te 
wonen. 
 

Links om mee te doen aan de meeting 
Datum Link Meeting ID via 

programma 
Passcode 
via 
programma 

maandag 17 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/82975363959?pwd=
UEZoUXVvcVRBMXhOM2xuMXp1QjJRUT09 

Meeting ID: 
829 7536 3959 

Passcode: 
csMZ8f 

dinsdag 18 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/86187953095?pwd=
REwvbzVMdlRpemhvYThsQitwU3RNZz09 

Meeting ID: 
861 8795 3095 

Passcode: 
4Za31D 

woensdag 19 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/81094897324?pwd=
SVVHaS9DQ1JrQVZIMW1Jb2h6ek1WQT09  

Meeting ID: 
810 9489 7324 

Passcode: 
zz2hD1 

donderdag 20 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/84775675144?pwd=
L2w2L3p1NVgyOGtISlRCbDB5eEN1dz09  

Meeting ID: 
847 7567 5144 

Passcode: 
T706pM 

vrijdag 21 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/85253489636?pwd=
TFV6NnVqOVlKak9pRFhvV2lnMzk1dz09 

Meeting ID: 
852 5348 9636 

Passcode: 
2e23XW 

zaterdag 22 
januari 2022 

https://us05web.zoom.us/j/87206239789?pwd=
aW03YVJGTEJhbGVXK3p3TmVabVBQUT09 

Meeting ID: 
872 0623 9789 

Passcode: 
BtKG8W 

Hoe neem ik deel aan de meeting? 
- Via internet - Klik op de link van de meeting voor de desbetreffende dag. Mocht u het 

programma Zoom hebben geïnstalleerd, dan kunt u kiezen of u via de webbrowser of via het 
programma wilt deelnemen. 

- De meeting zou automatisch moeten starten. Bij deelname staat uw microfoon uit (mute). 
Deze kunt u zelf aanzetten zodra u iets wilt zeggen. Dit is om ruis te voorkomen. U kunt 
ervoor kiezen zonder camera mee te doen, deze kan worden uitgezet onder in dezelfde balk 
(start of stop video). 

- De meeting verlaten doet u door op de rode button (End) te klikken onderin de balk. 
 
We wensen u en jou een gezegende gebedsweek toe! 
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