
Veelzijdig ∙ zinvol ∙ realistisch 
∙AKiD∙ 

Werkgroep Christelijke Kerken in Davos 
President: Irma Wehrli 

Grüenistrasse 17H 
CH-7270 Davos Platz 

Davos, 4. Januari 2020 

Beste vrienden, 

Dit jaar vindt het „World Economic Forum Davos“ (WEF) voor de 50e keer 
plaats. Voor de zomer zijn grootse feestelijke gebeurtenissen voor de 
bewoners van Davos aangekondigd. 
Onze interkerkelijke groep voor >Schweigen und Beten für Gerechtigkeit und 
Frieden< (zwijgen en bidden voor rechtvaardigheid en vrede) ,volgt het WEF 
nu voor de 22e keer.  We bidden niet tegen het WEF, zoals vaak geuit wordt, 
maar voor rechtvaardigheid en vrede. In het bijzonder voor alle mensen, die 
de uiteindelijke gevolgen van beslissingen van regeringen en zakelijke leiders 
moeten dragen. 

We beginnen deze bijzondere week met een kerkdienst op maandagavond 
20 januari. Met het oog op de enorme verkwisting van levensmiddelen, 
leggen we het zwaartepunt op het thema <overvloed en verspilling<. 
Als christenen willen wij van de ons gegeven overvloed aan goederen leven, 
maar ons steeds weer realiseren, zorgzaam en behoedzaam hiermee om te 
gaan. 

Van dinsdag tot donderdag zwijgen en bidden we steeds van 18-21 uur in de 
alleen door kaarsen verlichtte St. Johannkerk in Davos Platz. Vrijdagavond 
wordt de week afgesloten met een kerkdienst in de Taizé gebruikelijke vorm. 

Vergeleken met de duizenden WEF-gasten en hun gezamenlijke 
economische macht, zijn we in de minderheid.  
Maar als christenen hebben wij familie in de hele wereld. 
Daarom vragen wij jullie ook dit jaar met ons mee te bidden,  
om te bidden voor  rechtvaardigheid en vrede in de wereld en ook voor onze 
kleine groep. 

Het gebed hoeft niet tegelijkertijd met onze gelegenheden gebeuren. 



Als een teken van aanmoediging voor de gemeente en onze groep, zullen we 
deze verbinding met jullie - en door jullie met meerdere mensen - zichtbaar 
maken: 
als jullie met dit verzoek meedoen en mij dit in een korte mail tot 18 januari 
bevestigen, wordt de naam van de groep/communiteit in de koorruimte van 
onze kerk getoond met een brandende kaars, als teken van verbondenheid 
met geloofsgetuigen. (Hebreeën 12.1) 

De nodige informatie van dit project vindt u op de bijgaande brochure. 
Ik verheug me van jullie te horen met hartelijke groeten, ook 
in naam van de „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Davos“ (AKiD) 

Regula Rudolf 

regula_rudolf@bluewin.ch 

Gebedsdiensten tijdens het World Economic Forum 2020 

Maandag 20. Januari 2020  
Kerkdienst in de St. Johannkerk Davos Platz          19.30 - 20.30 uur 
aansluitend uitwisseling op de galerij van de kerk 

Zwijgen en bidden voor rechtvaardigheid en vrede 
Dinsdag 21 januari 2020          18 - 21.00 uur       St. Johannkerk Davos Platz 
Woensdag 22. Januari 2020    18 - 21.00 uur       St. Johannkerk Davos Platz 
Donnerstag 23 januari 2020     18 - 21.00 uur       St. Johannkerk Davos Platz 

Zwijggebed in de slechts door kaarsen verlichtte kerk. We herdenken in stilte 
de mensen die onder onrechtvaardige economische verhoudingen lijden. 
Met korte impulsen na elke 15 minuten. Komen en gaan naar wens. 
De kerk is de hele dag geopend 

Vrijdag 24 januari 2020             19.30 - 20.30 uur  St. Johannkerk Davos Platz 
Afsluitende kerkdienst met liederen uit Taizé en gebed voor allen 

        



www.akid-davos.ch

Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
in der Landschaft Davos

• AKiD •

Liturgische Feier
Als Menschen erleben wir, welch
grosse Fülle dieser Planet uns gibt. Es
gibt mehr als genug. Wie können wir
die Fülle geniessen, ohne in negative
Verhaltensweisen zu geraten?

Momente der Stille
Wir gedenken der Menschen, die
unter den aktuellen Wirtschafts-
verhältnissen leiden. Mit kurzem
Impuls alle 15 Minuten. Kommen und
Gehen nach Belieben.

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten
unserer Davoser Kirchen unter



Ein Projekt der

Arbeitsgemeinschaft

christlicher Kirchen

in Davos (AKiD)

Gebete ändern nicht

die Welt,

aber Gebete ändern

Menschen,

und die Menschen ändern

die Welt

Albert Schweitzer

Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der
Schöpfung sind Anliegen, für die sich die
christlichen Kirchen seit vielen Jahren stark
machen. Dafür treten wir auch während des
jährlich in Davos stattfindenden World Economic
Forums (WEF) ein. Die in der AKiD verbundenen
Kirchen laden alle Interessierten zu «Schweigen
und Beten» ein. Das stärkt im Bemühen um eine
gerechtere Welt.

Irma Wehrli

Präsidentin der AKiD

Liturgische Feier zum Thema, danach
Potluck-Apéro aus “überflüssigem”
Essen
Montag, 20. Januar, 19.30-20.30 Uhr

Momente der Stille bei Kerzenlicht
Dienstag, 21. Januar, 18-21 Uhr
Mittwoch, 22. Januar, 18-21 Uhr
Donnerstag, 23. Januar, 18-21 Uhr

Taizé-Gebet
Freitag, 24. Januar, 19.30-20.30 Uhr

Alle Veranstaltungen finden in der Kirche
St. Johann, Davos Platz, statt.

Die Kirche ist tagsüber offen.
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