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Hebt el-

kaar 

lief,…



God heeft ons lief. Dat toont Hij door hoe Hij met ons omgaat. Hij 
beschermt, geeft genade, verhoort gebed, helpt ons om te groeien, 
voorziet ons van wat Hij vindt dat we nodig hebben. Gods liefde 

Jezus maakt ons heel duidelijk dat de liefde die God ons geeft niet 
bedoeld is om voor onszelf te houden. God geeft overvloedig, het 
doel is dat die overvloed vanuit ons eigen leven in de levens van 

In eerste instantie moeten we liefde betonen aan onze broers en 
zussen in de gemeente. Jezus is hierover heel rechtuit : 

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 
liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen 

weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder el-
kander. (Joh 13:34-35). 

Liefde in de gemeente wordt getoond door woorden én daden. Op 
die manier getuigen we naar  ongelovigen die met de gemeente in 
contact komen. Liefde onder elkaar maakt ook ruimte om te groei-
en in liefde naar God toe. Immers, samen met alle gelovigen zullen 
we alle dimensies van de liefde van Jezus leren kennen (Ef.  3: 18 
en 19). De gemeente is de plaats om met elkaar te oefenen in het 
betonen en begrijpen van Gods liefde. 

Bemoediging zou de plaats van roddel moeten innemen. Woorden 
van geloof zouden de negativiteit moeten tegenspreken. Woorden 
en daden van vertrouwen zouden kritiek moeten doen stoppen. 
Vergeving en verdraagzaamheid voor elkaars gebreken of gebrek-
kige woorden zouden boosheid en bitterheid moeten voorkomen. 
Laten we zoeken naar elkaars mogelijkheden in plaats van op el-
kaars gebreken gefixeerd te zijn, .... We zijn immers allemaal zon-
dige mensen. We schieten allemaal tekort ten opzichte van elkaar. 
Alleen liefde voor elkaar en bereidheid om elkaar vergeving te 
schenken kunnen maken dat we met elkaar verder kunnen. 

Laten we erover waken dat ons getuigenis en ons geloof écht zijn. 
Als we willen groeien in relatie met onze Heer en met elkaar, moe-
ten we onszelf trainen in het liefhebben van elkaar en het zorgen 
voor elkaar! Laten we aan onze liefhebbende Vader vragen om 
daarover tot ons te spreken, en ons in Zijn genade te vergeven en 
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Nieuws van de boekentafel 
Vanaf 1 juli zal er steeds een 
doos staan met 2de handsboe-
ken met als prijs 1, 2 of 3 euro 
De opbrengst hiervan gaat 
rechtstreeks naar onze diverse 
zendingsprojecten waaronder 
Miche en Paulo; Jonathan en 
Ingeborg; straatkinderen van 

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 

Alvast van harte bedankt. 

Uitnodiging  

medewerkersdag 

Elim 2019 
 

Bij deze zouden wij jullie willen uitnodigen voor de mede-
werkersdag van de Elim gemeente.

• Wie: iedereen die één of andere taak op zich neemt 
 in de gemeente 

• Wanneer: zaterdag 28/09/2019

• Tijdstip: 10:00 - 14:30 incl. lunch

• Waar: Elim gemeente 

We gaan een tijd hebben van bemoediging en momenten 
om elkaar op te bouwen. Graag zeker een Bijbel mee-
brengen. 

Gelieve je naam in te vullen op de lijst die in de kerk uit-
hangt en dit ten laatste op zondag 22 september 2019 of 
laten weten aan Jonathan Van Kesteren of Eddy De Pauw 
of je komt !   

 
Allen zeer hartelijk welkom !



Lage Emissie Zone (LEZ) GENT 
vanaf 1 januari 2020 !!!

Vanaf 1 januari 2020 
voert Stad Gent een  
Lage Emissie Zone 
(LEZ) in. Zoals je kan 
zien op bijgevoegd 
kaartje, omvat dit de 
volledige binnenstad 
binnen de (kleine)  
stadsring (= R40).  
Er zijn 2 uitzonderingen (zie 2 pijlen): 

- de as Nieuwewandeling/Blaizantvest;
- de afrit E17/E40 aan de Zuid. 

De meest vervuilende voertuigen mogen de zone 
niet langer inrijden. Vermijd een boete en check al-
tijd uw voertuig voor u naar Gent komt.
 
Dit is uiteraard voor jezelf belangrijk, maar zeker 
ook voor (éénmalige) bezoekers !  
Heb je een wagen die de zone niet meer binnen 
mag, dan kan je best je auto parkeren aan de Rooi-
gem zwembad of op de kleine ring en dan ofwel te 
voet naar de kerk komen om met iemand afspreken, 
die je daar kan oppikken. 
 
Meer info vind je op volgende website van de Stad 
Gent: https://stad.gent/natuur

lage-emissiezone-2020 

https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone-2020
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