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Een vreugdevol-
le & overvloedig

gezegende
Kerst gewenst.



Reeds 700 jaar voor Zijn
geboorte profeteerde Jesa-
ja over de komst van het
Kind Jezus. God zelf is

mens geworden om ons uit de moeilijkheden,
welke wijzelf hebben veroorzaakt, te tillen en een
nieuw leven te schenken aan allen die Hem aan-
nemen als hun Verlosser. De engel des Heren zei
het als volgt tegen de herders; “U is heden de
Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.”

God is tot de mens genaderd terwijl de mens
wordt geroepen om tot God te naderen. Je kan
het een beetje vergelijken met de herders die de

Jesaja 9: 5
Want een Kind
is ons geboren,

een Zoon is
ons gegeven,
en de heer-

schappij is op
Zijn schouder
en men noemt

hem Wonderba-
re Raadsman,
Sterke God,

Eeuwige Vader,
Vredevorst.



boodschap kregen over de geboorte van de Hei-
land maar zijzelf moesten de beslissing nemen
om het Kind te bezoeken. Deze ontmoeting had
een grote uitwerking op hen. Wat zij hadden ge-
zien, konden ze niet meer voor zichzelf houden,
anderen moesten het ook horen en terwijl ze
huiswaarts keerden, hielden ze niet op God te lo-
ven en te prijzen voor wat Hij had gedaan. Zij
werden vervuld met vreugde en blijdschap.

Ook de wijzen vanuit het Oosten zijn tot Jezus
gekomen in eerbied en ontzag en met geschen-
ken om Hem hulde te brengen. Vandaag nog
steeds mag iedere mens komen tot die Verlosser
Jezus om Hem hulde te brengen voor het offer
dat Hij heeft gebracht en ik ben ervan overtuigd
dat een ontmoeting met Hem hetzelfde effect
heeft als dat op de herders had.

Ook wij mogen met dankzegging, eerbied en ont-
zag die komst van het Licht in de duisternis met
vreugde en blijdschap vieren en wetende dat Hij
terugkomt om Zijn plaats in te nemen en te rege-
ren als Koning over alle volkeren.

Aan allen een Za-
lige Kerst ge-

wenst,

Kris



Kerst Cadeau Actie
Want kerstmis is voor iedereen !

Ook aan de kansarme kinderen willen we een cadeautje geven
voor Kerst. Daarvoor zamelen we speelgoed in dat we dan aan
de Helpende Hand zullen bezorgen zodat zij het op hun beurt
kunnen bezorgen aan de gezinnen in nood.

Maar als
jijzelf ook gezinnen kent in je buurt, geef dan gerust het aantal
kinderen en leeftijden door bij Arnaud.
Let op: we gaan voor een maximum van 50 kinderen.

Heb je oud speelgoed?



Heb je (oud) speelgoed dat nog in goede staat is voor kinderen
tussen 2 en 12 dan mag je dit aan Arnaud bezorgen.
Let op:
 alles wat je meebrengt, zal met een stickertje gemarkeerd

worden; indien jouw speelgoed overblijft, zullen we het je
daarna terug bezorgen;

 alle elektronishe speelgoed (game controlers, robots, …)
graag testen op voorhand en indien nodig de geschikte bate-
rijen meeleveren;

 uiteraard mag je ook nieuw speelgoed aankopen als gift;
 kledij of kapot speelgoed wordt niet aanvaard;
 liefst zou het speelgoed in een normale schoendoos moeten

passen (250X145X100mm);
 het speelgoed kan ten laatste worden binnengebracht op

zondag 16/12/2018

Wil je helpen?
We zoeken nog inpakkers

(de dag van het inpakken zal nog worden afgesproken).

Arnaud Vandermeiren - Klaasbulkstraat 4 - 9052 Zwijnaarde
GSM: 04.976.926.66

Alvast bedankt voor jullie steun !!!

KERSTDIENST om 10:30 op dinsdag, 25
december 2018 in de Acaciastraat.

Lunch met zeer lekkere koffiekoeken.
Iedereen van harte welkom !!

Breng familie en vrienden mee.



Kerst Zang Actie
Met enkele mensen wat kerstliederen gaan zingen bij de ouderen
in een rusthuis

Rusthuizen

1. Weverbos
(Suzanne Van
Kesteren) &
Ave Maria Slei-
dinge (werk
Heidi)

1 uur zingen in
een zaaltje, van
15.00-16.00
Wellicht Weverbos op maandag, 17 december 2018 olv Jonathan
& Naomi en Ave Maria op woensdagnamiddag, 19 december.
De teksten van de liedjes zullen geprojecteerd worden, zodat de
mensen die willen mee kunnen zingen.
Aan alle aanwezigen wordt een kaartje met kerstgroeten gegeven.

2. Refuge (oma Paulien & Tamara)

Rondgaan op een aantal kamers met 4/5 personen om enkele
kerstliederen te zingen: Komt allen tezamen, Gloria, Stille nacht,
Nu zijt wellekome olv Paulien & Bob.
Wellicht 2 namidagen in de week van 17 tot 21 december 2018.
Op alle kamers wordt een kaartje met kerstgroeten achtergelaten.

GEZOCHT:
 mensen die graag meegaan om te zingen;
 opgeven bij Paulien of invullen op de lijst die zal uithangen.

Dit allermaal

Alvast heel veel dank !!



Zon-
dag

Praktisch
verantw.

Geestelijk
verantw. Zang Preek

02/12 Luc Dirk Kris Mattias

09/12 Patrick Bob Dirk Kris

16/12 Dirk Kris Daniël Hilde

23/12 Joël Dirk Tom David

30/12 Roger Bob Jonathan Bob

Dirk R Kris Michaël Jonathan

GETUIGENISDIENST: opgeven bij Jonathan

13/01 Luc Bob Kris David

20/01 Patrick Dirk Tom Bob

27/01 Dirk L Kris Dirk Luc

06/01

Celgroepen:
Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831
Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767
Michaël Van Kesteren: 0479/777307

Gemeenteleiding:
* Bob: 09/236 34 87

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Gebedsketting: Rika 09/2363508
(gsm 0474/460937) of mail:
elim.gent.gebedsketting@gmail.com

REGIONALE BIDSTOND
Gent NOORD Gent ZUID
Achiel De Neve Naomi Van Der Smissen
Appensvoordestraat 53a Boomgaardstraat 5
9920 LOVENDEGEM 9090 MELLE
09 / 217 06 38
0486 / 588 121 0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM
Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB



Dinsdag 04 Celgroep

Dinsdag 11 20u00 Bidstond

Woensdag 12 14u30 55 senioren bij Cécile

Maandag 17 20u00 Stadsgebed

Dinsdag 18 Celgroep

Dinsdag 08 20u00 Bidstond

Dinsdag 15 Celgroep

Dinsdag 22 20u00 Regionale bidstond

Woensdag 23 14u30 55 senioren bij Cécile

Dinsdag 29 Celgroep

Zondag 06 10u00 Getuigenisdienst


