
Dinsdag 07 20u00 Bidstond 

Dinsdag 14  Celgroep 

Woensdag 15 14u30 55 senioren bij Cécile 

Dinsdag 21 20u00 Regionale bidstond 

Dinsdag 28  Celgroep 

Dinsdag 04 20u00 Bidstond 

Dinsdag 11  Celgroep 

Dinsdag 18 20u00 Regionale bidstond 

Dinsdag 25  Celgroep 

Woensdag 26 14u30 55 senioren bijCécile 

Handen, uitreikend naar de ander, verlangend en  
vragend. Handen, die geven, genegenheid brengend 
naar de medemens. Handen, omhoog geheven naar de 
Vader, smekende om kracht en Zijn liefde. Handen 
verbonden met Hem, die geeft, geneest, troost en ons 
omringd" 
C.CL. 
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Filippenzen 1:6 
Hiervan toch ben 

ik ten volle  
overtuigd, dat Hij, 
die in u een goed 

werk is  
begonnen, dit ten 

einde toe zal 
voortzetten, tot de 
dag van Christus. 

http://c.cl/


Yep, het is weer zover. Het jaar loopt op zijn einde en 
een nieuw staat voor de deur. 2019 zal zeker gekend zijn 
door het woord “klimaatverandering”. Dat er extreme  
natuur fenomenen zich voordoen zullen we niet ont-
kennen. De aarde is begonnen met het schudden en be-
ven net zoals een vrouw wanneer haar weeën opkomen 
tijdens de zwangerschap en soms ligt te krullen van de 
pijn. Waar hebben we dat nog gehoord? O ja, in 1 Thess 
5 vers 3 en ja hoor, ook Jezus sprak over weeën in Matt 
24:8 In die les waarschuwt Jezus ons allen over die kli-
maatsverandering, uiteraard geen natuurlijke klimaats-
verandering, waar de wereld zich over druk maakt maar 
de geestelijke verandering die plaats vindt. Bent u er 
klaar voor? We hebben afgelopen weken gezongen en 
gehoord over het kind Jezus die de Vredevorst genoemd 
wordt en dat brengt Hij ook als wij ons leven in Zijn han-
den toevertrouwen en onze hoop op Hem stellen. Maar 
Hij zei ook in Matt 10 vers 34 : Meent niet dat Ik geko-
men ben om  vrede te brengen op de aarde, …Ik ben ge-
komen om tweedracht te brengen tussen… Jezus brengt 
vrede aan allen die hun hart voor Hem open stellen en 
Hem binnen laten om maaltijd met Hem te houden, maar 
in de wereld zullen we hiervoor bespot, uitgelachen en 
gehaat worden. Ze hebben dit met Hem gedaan dus ver-
wacht het vandaag ook niet anders. Het geestelijk kli-
maat is aan het veranderen en we zullen meer en meer 
zwart op wit moeten kiezen wie we volgen, ook al kost 
dit onze vriendschap met de wereld en alle andere we-
reldse zekerheden. Zoek niet naar de wereldse rijkdom 
maar naar die schat in de hemel. Jezus gaf alles voor 
ons! Wat een liefde! Die liefde is er nog steeds in 2020 
en dit is het ware geluk dat we mogen ontvangen voor 
het nieuwe jaar. Mag de gemeente groeien in liefde voor 
Hem en in liefde naar elkander en onze naaste.  
Gods zegen voor 2020,  

Kris en het team. 

Zon- 
dag 

Praktisch  
verantw. 

Geestelijk  
verantw. 

Zang Preek 

05/01 Patrick Bob Jonathan Jonathan VK 

12/01 Dirk L Kris Tamara Bob 

19/01 Albert Dirk Daniël David 

26/01 Roger Bob Christina Dirk 

02/02 Dirk R Dirk  Michaël Eddy 

09/02 Eddy Kris Dirk Bob 

16/02 Arnaud Bob Tom Kris 

23/02 Nico Dirk Kris Jonathan V 

Celgroepen: 
Dirk & Els: 09/3697943 

Dion & Hilde: 09/2276378 
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 
  (gsm 0474/460937)  of mail: 
  elim.gent.gebedsketting@gmail.com 
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