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DINSDAG 02 Celgroep

DINSDAG 09 Bidstond Reg 20:00

DINSDAG 16 Celgroep

ZATERDAG 20 Veegactie 10:15

DINSDAG 23 Bidstond 20:00

WOENSDAG 24 55 Senioren 14:30

DINSDAG 30 Celgroep

05/05 Celgroep

12/05 Bidstond Reg

16/05 Veeg Actie

19/05 Celgroep

26/05 Bidstond

27/05 55 Senioren

zie P4 voor meer details
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Editoriaal
13 maart 2020 de start van
drastische maatregelen die onze
regering nam om het coronavirus
tegen te gaan. Scholen schrappen
hun lessen, alle cafés en
restaurants moeten dicht en noem
maar op … Een dag welke ik nooit
zal vergeten. Ondertussen zijn we al
vier weken verder en ziet het er niet
naar uit dat dit onmiddellijk zal
veranderen. Alle mensen op aarde
dragen hier gevolgen van en ik kan
mij maar één voorbeeld bedenken
die ook wereldwijd een impact had
op alle mensen op aarde, nml Noah
en de ark. In Gen 6:5 lezen we dat
dit een periode was waarin de
boosheid des mensen groot was en
God verschrikkelijk veel verdriet
moet hebben gedaan. Ook Jezus
verwees naar die tijd toen Hij sprak
over Zijn terugkomst naar de aarde.
Net zoals er toen enkel redding was
in de ark is er vandaag enkel redding

in Jezus Christus. Noah gaf al zijn
materiele bezittingen op om in die
ark te kunnen zijn. Hij zal wel een
stuk grond en een huis hebben
gehad die hij heeft moeten
achterlaten. Ben jij bereid alles
achter te laten wanneer de tijd daar
is? Wij leven momenteel in een
spannende tijd maar wat een
genade dat God voor ons zorgt en
dat Hij ons aan elkaar heeft
gegeven om als bouwstenen op het
fundament “Jezus” elkaar te
ondersteunen. Paulus zegt in de
Filippenzen brief dat God in al onze
behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk
zal voorzien.

Kris D’Hooge
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Poëzie van eigen bodem
Oudsten
Bob van Pol
0499/702 940

Kris D'Hooge
09/236 35 08

Diakens
Albert Geens
03/343 86 76

Dirk Lataire
04/94 34 19 18

Gebedsketting
Rika

0474/460 937
09/236 35 08

elim.gent.gebedsketting

@gmail.com

In de dreef staan de vertrouwde bomen
al naar ons uit te kĳken

aan hun takken heeft een geïnspireerde
gedichten gehangen

sommige lees ik, anderen loop ik
voorbĳ

de gedichten werken op mĳ als een
goed gevulde tafel op mĳn

hongergevoel; ik moet nog een gedicht
schrĳven, ‘ k heb het beloofd; het zaad

is in goede grond gevallen
het artistieke in mĳ levert dit gedicht op

misschien hang ik mĳn gedicht ook wel
aan de bomen;

gedeelde inspiratie
vruchtbaar geschrĳf

Dion DammanUw Geest inspireert mĳ tot dichten
uw geest inspireert tot het woord

2 Timoteüs 3:16, 17 (NBV)

Park Claeys-Bouüaert

Ken jĳ de weg naar de gemeente nog?
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Celgroepen
WETTEREN
Dirk en Els
09/369 79 43

MERELBEKE
Dion en Hilde
09/227 63 78

SLEIDINGE
Marc en Cécile
09/343 86 76

WONDELGEM
Michaël en Joël
0479/777 307

55 SENIOREN
Luc

0473/181 767

Hey Jonah, We hebben
dit gemaakt voor

de achterkant van je wagen.

Nu we door omstandigheden toch wat extra tijd
hebben geef ik u graag volgende boekentip.

In the spotlight

FEBE (Phoebe)
Onder christelijke lezers zijn Bijbels-historische
romans behoorlijk populair – vooral als het om
bekende personages gaat, zoals Jozua, Ruth en
David. Maar wat nu als je een roman schrijft over
iemand van wie veel minder bekend is? De Britse
Bijbelwetenschapper en auteur dr. Paula Gooder
(1969) wijdde een bijna vierhonderd bladzijden
tellende roman aan Febe, die in Paulus’
Romeinenbrief – bijna terloops – wordt genoemd.
Volgens Gooder was zij als diaken degene die de nu
wereldberoemde brief aan de Romeinen destijds
naar de kerk in Rome bracht. Wie was zij? Hoe
leefde ze en wat geloofde ze? De Nederlandse
vertaling van dit boek, dat een venster biedt op de
fascinerende wereld van de vroege kerk en veel
achtergrondinformatie bevat, verschijnt rond 15 mei
www.uitgeverijvanwijnen.nl bron: visie.eo.nl

RUTH Het thema van de “goede Herder” vormt de doorlopende lijn in tekst en
muziek. Op diverse locaties, dichtst is Oosterhout (omgeving Breda, 130 km van
Gent); op zondag 4 oktober om 14u. www.eventsforchrist.nl

Daarnaast zijn er in het najaar nog twee christelijke musicals geprogrammeerd,
weliswaar in Nederland. Maar wie weet moeten we afzien van onze zomerreis
en kunnen we met de uitgespaarde euro’s even de grens oversteken.

GOD WITH US Don Moen had niet kunnen vermoeden dat zijn musical ‘God
With Us’, die hij schreef, nu zo’n relevante boodschap zou brengen in een situatie
waarin mensen over de hele wereld God meer dan ooit nodig hebben. Dit najaar
keert de Amerikaanse aanbiddingsleider terug naar Nederland voor drie concerten
waarin hij in een aanbiddingsdienst niet alleen zijn bekendste liederen speelt, maar
ook de nieuwe musical. Dit op diverse locaties. www.eventsforchrist.nl

Dirk Reunes

Phoebe cover

Mop van de maand
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Agenda
DINSDAG 05 Celgroep

DINSDAG 12 Bidstond Reg 20:00

ZATERDAG 16 Veegactie 10:15

DINSDAG 19 Celgroep

DINSDAG 26 Bidstond 20:00

WOENSDAG 27 55 Senioren 14:30

DINSDAG 02 Celgroep

DINSDAG 09 Bidstond Reg 20:00

DINSDAG 16 Celgroep

ZATERDAG 20 Veegactie 10:15

DINSDAG 23 Bidstond 20:00

WOENSDAG 24 55 Senioren 14:30

DINSDAG 30 Celgroep

JuniMei

Gebedstip
Bel een Broer of Zus op en
vraag waarvoor je kan
samen kan bidden.

Regionale bidstond
Gent NOORD
Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a
9920 Lovendegem
0486/588 121

Gent ZUID
Naomi VDS

Boomgaardstraat 5
9090 Melle
0486/244447
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