
Dinsdag 09 20u00 Bidstond  

Zondag 14 13u00 KUISPLOEGJE 

Wat nieuws van de boekentafel J 
Vanaf 1 juli zal er steeds een doos staan met 
2de handsboeken met als prijs 1, 2 of 3 euro 
De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar 
onze diverse zendingsprojecten waaronder Mi-
che en Paulo; Jonathan en Ingeborg; straat-
kinderen van Ghana… 
Heb jij thuis wel ergens een(wat) boek(en) ? 
En wil je die schenken.  Dan mag je die 
altijd aan Dina geven. Zij zorgt er dan voor 
dat deze heel nuttig gebruikt worden. Op 
die manier krijgen onze zendelingen een  
extraatje. 

Alvast van harte bedankt 

Dinsdag 06 20u00 Bidstond 

Zaterdag 10 19u30 Praise avond 

Zondag 11  GEMEENTEUITSTAP 

Dinsdag 20 20u00 Bidstond 
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Joh. 3: 16 

Want God had 
de wereld zo 

lief dat Hij Zijn 
enige Zoon 
heeft gege-

ven....  



Het onderwerp dat ik in dit editoriaal wil aankaarten is: 
“Zijn we tevreden met wat we hebben of willen we 
meer ?” 

De maatschappij van vandaag legt heel wat druk op 
ons: hoe we eruitzien, hoeveel we verdienen, hoe we 
wonen, met welke auto we rijden, minstens 2 keer per 
jaar op reis enz...   

Omdat veel mensen daarop gericht zijn, is er een alge-
mene ontevredenheid. Gevolg is heel wat onrust, dat af 
en toe uitvloeit in stakingen e.a. Daarmee wil ik niet zeg-
gen dat het dikwijls niet terecht is dat er gestaakt wordt 
en dat misstanden worden aangekaart. Maar is het altijd 
terecht ? 
 

Ik denk dat we als christen op een eerlijke manier naar 
ons hart en situaties moeten kijken voor we besluiten: ik 
heb recht op meer. We kunnen hierin een verschil ma-
ken, daar waar God ons geplaatst heeft. Als ik op het 
werk, voor de zoveelste keer weer hoor klagen, dan 
vraag ik soms: “Krijg je elke maand je loon ?  Heb je te-
kort ?” Dan is het antwoord dikwijls: “Ja, nee maar...” 

 

Als we in de hemel komen en God vraagt ons hoe ons 
leven was, zeggen we dan: “het was goed hoor, maar ik 
had graag wat meer willen hebben” ?  Als Hij dan zegt: 
”Ik heb je Mijn enige Zoon gegeven” is ons antwoord 
dan ook weer: “maar ik wilde meer” ? 
Gelukkig zijn zij die willen wat ze al hebben !    

I Timoteüs 6:7-8                                                                     Albert      

Zon- 
dag 

Praktisch  
verantw. 

Geestelijk  
verantw. 

Zang Preek 

07/07 Patrick Bob Jonathan Dirk 

14/07 Dirk L Kris Daniel Christina 

21/07 Joël Dirl Michaël Bob 

28/07 B  A  U  D  E  L  O  D  I  E  N  S  T  

04/08 Albert Bob Tom Luc 

11/08 GEMEENTEUITSTAP 

18/08 Roger Kris Christina Eddy 

25/08 Luc Dirk Dirk Michaël 

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: 0499/702940 

* Kris & Rika: 09/236 35 08 

Gebedsketting: Rika 09/2363508 

 
BIDSTONDEN 
in de ZOMER 

steeds in de KERK !! 
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