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“En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik mĳn gemeente
bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”.
Matt. 16:18
Iemand zei: “Als corona voorbij is, wie
gaan we terug zien in de gemeente?” Die
vraag is bij mij blijven hangen. Het is
inderdaad zo dat het gevaar bestaat dat
mensen afhaken. Elkaar wekelijks zien,
helpt om elkaar aan te vuren, elkaar te
bemoedigen een babbeltje te slaan... Als
dat dan wegvalt is er het gevaar dat we
alles op dat vlak wat rustiger aan doen.
Maar dit is een val waar we niet in mogen
trappen. Dat is goed voor eventjes maar
op langere termijn is dit niet zo goed. We
zouden moeten trachten onze relatie met
de Heer en de contacten die we voor
corona hadden toch een beetje te
onderhouden. Er zijn mogelijkheden,
livestream,
zoomcelgroep,
zoombijbelstudie, telefoontjes... Dit is een
stuk strijd waar de gemeenten toch met
te maken krijgen in tijden van Corona. In
Handelingen 8:1 lezen we ook over strijd
en vervolging. “En Saulus stemde van
harte in met zijn dood (Stefanus). En er
ontstond op die dag een grote vervolging

tegen de gemeente die in Jeruzalem was;
en zij werden alle verspreid over de
landstreken van Judea en Samaria,
behalve de apostelen.” De duivel dacht de
gemeente kapot te krijgen maar juist het
tegenoverstelde gebeurde. Er werd een
start gemaakt om het evangelie van
Jezus Christus te verspreiden over heel
de wereld. Ik geloof dat we moeten
bidden dat de Heer deze corona periode
wil gebruiken om de gemeente te doen
groeien zowel in aantal als in diepgang.
De livestream uitzendingen van de vele
gemeentes kan net zoals de eerste
christenen verspreid worden over heel de
wereld. Wat een mogelijkheid!! We staan
aan het begin van een nieuw jaar. De
belofte uit Matt. 16:18 zal in 2021 ook nog
steeds gelden. “De Heer zal Zijn
gemeente bouwen.” Daarom: Verblijd u
in de hoop. Wees geduldig in de
verdrukking. Volhard in het gebed. Rom.
12:12
Albert Geens
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Oudsten

Bob van Pol
0499/702 940

ris D Hooge
09/236 35 08

Diakens
Albert Geens

0499/389 120

Energiegevers
Neen dit artikel gaat niet over het sluiten
van de kerncentrales en het risico dat we
kunnen lopen om niet meer genoeg
stroom te hebben. Het gaat over de
energie die we al dan niet uitstralen.
Enkele jaren geleden volgde ik een
coachopleiding met paarden.
De
bedoeling was, dat we ontdekten dat ons
energieniveau (van de coach) invloed had
op het paard (de coachee/cliënt). Als wij
energie uitstraalden dan werd het paard
actief. Als wij passief waren en lusteloos
dan werd het paard het ook. Je hebt
energiegevers (sport en ontspanning,
kunst, enz.) en je hebt energievreters
(stress, angst, conflicten, enz.). Een goede
balans tussen beide is nodig.
Hou je batterij
opgeladen!

Als wij (En vooral diegenen die
verantwoordelijkheid dragen) energie
uitstralen, enthousiast zijn in de dingen die
we doen voor de Heer, dan zal dit positief
afstralen op de ander. Mensen gaan zich
hier aan optrekken, worden uitgedaagd.
Het omgekeerde is ook waar. Daarom een
warme oproep om onszelf -onder de
leiding van de Heilige Geest- eens onder
de loep te nemen en ons het volgende af te
vragen. Hoe enthousiast en gemotiveerd
ben ik nog voor de Heer en in mijn dienst
voor Hem. Loop ik over van (geestelijke)
energie die aanstekelijk werkt en anderen
in vuur en vlam zet? Ben ik nog een
uitnodiging
voor
de
ongelovigen
om
geïnteresseerd te geraken
in het geloof?

Dirk Lataire

Maar wie de HERE
verwachten, putten nieuwe
kracht; zĳ varen op met
vleugelen als arenden; zĳ
lopen, maar worden niet moede;
zĳ wandelen, maar worden niet
mat. - Jesaja 40:31 NBG51

0494/341 918

09.12.2020 - Dion Damman

Gebedsketting
Rika D’Hooge
0474/460 937
09/236 35 08

Kleur jij
Samso i

elim.gent.gebedsketting
gmail.com
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Mop van de maand
Waarom ging Noach nooit vissen
Hĳ had maar 2 wormen.

WETTEREN
Dirk en Els

Opgeruimd
Op 24 oktober hadden we een werkdag
gepland in de gemeente. Een datum die al
een tijdje gepland stond in onze agenda.
Waar we met z’n allen naar uitkeken. De
planning werd opgemaakt, en de nodige
voorbereidingen werden getroffen. De
werkdag werd een opruimdag. Enkele
ruimtes in de gemeente werden grondig
onder handen genomen, zoals de kelder,
waar
het
vuil
en
verschillende
bouwmaterialen zich door de jaren heen
hadden opgestapeld. Alles wat overbodig
was, werd naar
het containerpark
gebracht, en het
resterende
materiaal dat we
nog
kunnen
benutten kreeg
een plaats in de
werkruimte. Het
resultaat mag er
zijn.
Ook
de
werkruimte op het
tussenverdiep
werd
grondig
herschikt.
We
waren verbaasd
over wat we daar aantroffen: lege
verfemmers, een oud toilet, gebruikte
verfrollen/borstels, een opengescheurde
zak fijn zand. Het materiaal lag gestapeld
op de vloer tot aan de inkom. We hebben
dan ook heel wat uren nodig gehad om
alles te sorteren. Alles ging door onze
handen en werd grondig bekeken en
gekeurd. Wat nog bruikbaar was, kreeg een
plekje op het rek, zodat alles overzichtelijk
werd. Wat we niet konden gebruiken ging
naar het containerpark. M.a.w. niets mocht

Celgroepen
09/369 79 43

nog op de grond liggen. Onze kuiten en
armspieren werden voldoende getraind
(trap op/af) door alles in de aanhangwagen
te leggen. Gelukkig waren we met
voldoende medewerkers zodat de last wat
verdeeld werd. Tot tweemaal toe zijn we
naar het containerpark gereden om daar
alles in de juiste container te deponeren.
westie van milieubewust rec cleren, dit
onder het waakzaam oog van de
parkwachter. De bedoeling van de opkuis
was om alles brandveilig en netjes te
maken. Orde en
netheid
brandveilig. Laten
we dit met z’n
allen
blijven
toepassen
om
herhaling
te
voorkomen.
Gebruik je iets, leg
het daarna terug
op zijn plaats en
laat
het
niet rondslingeren.
Denk niet dat de
persoon die na jou
komt het wel zal
opruimen. Zeg nou zelf, iedereen heeft
graag dat z’n huis netjes is, zo ook onze
werkruimte. (Gemeente Elim) Dit is een
onderdeel van onze communicatie naar
buitenstaanders toe. Denk dan aan
bezoekers of mensen die in de gemeente
komen werken. Dan rest er mij nog
iedereen hartelijk te danken die geholpen
heeft, om er een geslaagde dag van te
maken en onze kerk een heel stuk veiliger
en aangenamer te maken voor iedereen.
4.12.2020 - Marnix Verbeeck

GENT

Dion en Hilde
09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en C cile
09/343 86 76

WONDELGEM
Micha l en Jo l
0479/777 307

55 SENIOREN
Luc

0473/181 767
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Wil je op de hoogte blĳven van on e live t ea
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o bel even naa de leiding
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Gebedstip
Bid dat je komende maand
een woord van de Heer mag
ontvangen om te geven aan
iemand van de gemeente.

Regionale bidstond
Gent NOORD
Achiel De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 Lovendegem
0486/588 121

Gent ZUID
Naomi VDS
Boomgaardstraat 5
9090 Melle
0486/244 447
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Nieuwsbrief
December 2020

Gezin Da Silva Dequidt
minasflandes@yahoo.com
Uberlândia – Brazilië
[Site]

Dag allerbeste lezers,
Het jaar 2020 loopt ten einde. Het is een jaar geweest zoals geen ander in ons leven en
zendingswerk. De laatste uitgebreide communicatie met u was een videoclip over een
gemeenteweekend van februari hier in Uberlandia met een blije waterdoop en een kort
gesproken verslag.
Kort nadien begon de “pandemie covid-19” hier in Brazilië en in heel de wereld.
De verbouwingswerken in ons pas gehuurd lokaal werden op de lange baan geschoven
want het was niet meer toegelaten om samen te komen. Alles werd ineens digitaal
georganiseerd en ineens mochten we mekaar niet meer omhelzen en hartelijk begroeten
als christen familie. De regelmatige reizen die vooral Paulo ondernam naar Chili en ook
van de chileense christenen naar ons in Brazilië werden geschorst. De aktiviteiten
verminderden niet voor ons. Het werd nu drukker thuis want alles werd gecoordineerd
vanuit ons bureeltje. Zoom werd het werkinstrument bij voorkeur om online
samenkomsten, studies en vergaderingen te organiseren. Alleen via de pc konden we
mekaar zien lachen en goed zien articuleren als we spraken, want met een mondmasker
ontmoetten we elkander af en toe in levende lijve. Verschillende medische professionelen
hebben we in onze gemeente en zij vertelden ons hoe in er het hospitaal werd omgegaan
met de caos veroorzaakt door COVID-19. In de mate dat de maanden voorbij liepen,
merkten we de verschillende manieren waarop er werd gereageerd op wereldvlak. Voor
dit continentaal land als Brazilië dat in haar geschiedenos al tientallen epidemies heeft
moeten onder controle houden, leek het niet zo zwaar. De internationale druk is en blijft
echter groot en nationale regeerders bezwijken eronder. Pers en nieuwsberichten geven
onjuiste informatie weer en de verwarring creëert ruimte voor corrupte demagogische
leiders overal ter wereld.
In deze nieuwsbrief geef ik geen ruimte aan politieke opinies, hoewel deze pandemie van
ons als christen eist, duidelijke standpunten in te nemen in een reeks dagelijkse
toestanden die zich voordoen.

MICHE AAN HET WOORD VOOR HET GEZIN DA SILVA - DEQUIDT

Onze zendingsopdracht gaat verder en we hopen in 2021 meer ruimte te hebben om de
gemeenten die we gesticht hebben te bezoeken in Chili en een nieuwe gemeente op te
starten in Araraquara, Brazilië. Deze pandemie konfronteert ons allen dagelijks om een
toegewijd christen te zijn.
Paulo heeft een lange reeks studies gegeven over DE BRIEF AAN DE ROMEINEN. Ikzelf
samen met Evelyn uit Chili, heb een reeks van 10 lessen online gegeven aan een 15-tal
ongehuwde jonge vrouwen en in Santiago werden diezelfde lessen gegeven door
Francisca en Anita aan oudere alleenstaande vrouwen. Het tema was “LEREN WACHTEN
OP HEM”. Velen gaven getuigenis dat het levensveranderend was.
In onze gemeente verheugden we ons dat Maria Paula de schorsing van universitaire
lessen omwille van de lockdown, gebruikte om een DTS te doen bij Jeugd met een
Opdracht in de hoofdstad BRASILIA. De outreach was bij bewoners van het
amazonegebied. Dat was een ware injektie van hoop, geloof en visie waardoor Maria
Paula nu beter voorbereid is voor een zendingsleven waar ze van jongsaf aan al van
droomde. Ze zal in 2021 wel haar studies ergotherapie beëindigen.
Ons 3 dochters hebben tijdens deze pandemie veel werk gehad: Daniela in fotografie,
Petra in vertaling en Christel in haar baan bij Decathlon Santiago. Haar studies heeft ze
tijdelijk gestopt want de professionele perspektieven in Chili zijn gewijzigd. De lessen op
de braziliaanse scholen werden geschorst en deels gecompenseerd met online lessen.
Voor ons als grootouders en Daniela als mama heeft dit dagelijkse gevolgen in de
opvoeding van Ariel die nu 6j is en precies dit jaar leert lezen en schrijven.
Vanaf september hebben Paulo en mezelf enkele medische ingrepen ondergaan. Ikzelf
ben al 3 maand in behandeling voor spierproblemen in de beide heupen. Ik heb al die
tijd niet met de auto kunnen rijden. Langzaam maar zeker en met veel geduld word ik
beter. Paulo heeft zijn galblaas laten wegnemen en herstelt goed.
Mogen deze eindejaarsfeesten een gelegenheid zijn om aan de essentie van je geloof te
denken en erover te praten rond de tafel met je geliefden, genietend van de typische
gerechten. Jezus leeft en God heeft alle omstandigheden onder controle! We zijn God
dankbaar dat COVID-19 ons nog niet raakte.
Verbonden met u vanuit Uberlandia, Brazilië ●

Pastorale cursus: de helende kracht van vergeving
Worstel jij ook (wel eens) met ‘vergeving’?
Dan is deze pastorale cursus vast wel iets voor jou en voor mij !
Twaalf lessen lang, staan we stil bij het ingewikkeld en zwaar beladen
onderwerp, van vergeving.
Werkwijze:
• je ontvangt om de 14 dagen een lesonderwerp (via mail), dat je persoonlijk
(met God) leest en verwerkt.
• je gaat met het materiaal aan de slag, met behulp van een aantal vragen of
voorstellen.
• we delen onze ervaringen met elkaar om de 14 dagen via een ‘online
samenzijn’.
Wat mag je verwachten van de cursus?
• het is pastoraat, gebaseerd op Bijbelse principes, ethiek en moraal.
• met veel getuigenissen en herkenbare verhalen uit het dagelijks leven
gegrepen.
• met bruikbare tips en wegwijzers.

Wat mag je verwachten van het online samenzijn?
• een gelegenheid tot vragen stellen over het behandelde onderwerp.
• een gelegenheid tot het delen van eigen ervaringen, getuigenissen, enz.
• gebed voor elkaar

Periode:
• je ontvangt telkens een lesonderwerp op donderdag 14/1; 28/1; 11/2;
25/2; 11/3; 25/3; 8/4; 22/4; 6/5; 20/5; 3/6 en 17/6
• we hebben een online samenzijn op donderdagavond vanaf 20u op 21/1;
4/2; 18/2; 4/3; 18/3; ¼; 15/4; 29/4; 13/5; 27/5; 10/6; 24/6

Interesse?
• schrijf je in door een mail te sturen naar eddydepauw@hotmail.com

