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02/03 Bidstond

09/03 Celgroep

16/03 Bidstond

20/03 Veegactie

23/03 Celgroep

24/03 55 Senioren

30/03 Bidstond

zie p4 voor meer details
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Editoriaal
De hemelen vertellen Gods eer,

En het uitspansel verkondigt het werk van Zĳn handen
(Psalm 19:2)

Voor David was er geen twijfel. De schepping
spreekt over Wie God werkelijk is. De
schepping is een eerbetoon aan de
Schepper, maar vertelt ook over Gods
karakter. Het bijzondere is dat de schepping
daarvoor geen woorden moet spreken. Door
gewoon schepping te zijn is ze al een
getuigenis van Gods liefde, kracht,
heerlijkheid...
Interessant om over na te denken voor ons
eigen leven: getuigen onze levens, zonder
ook maar één woord te spreken, van onze
Vader aan Wie wij toebehoren?

Er ligt nog een tweede uitdaging in
bovenstaand vers. Als de schepping getuigt
van Gods grootheid, op welke manier kijken
wij dan naar die schepping? Zoeken we in de
natuur, de kleuren, wolken, stenen, aarde,
bloemen, temperatuur, wind, de vogels,
insecten, enz. naar wat het ons vertelt over
God?
Want, blijkbaar kunnen we daar enorm veel
over God ontdekken.
Op het moment dat ik dit schrijf, ziet de
wereld er helder wit uit. Wat vertelt me dat

over God? De sneeuw bedekt alle dingen,
zoals mijn zonden bedekt zijn door Jezus’
offer aan het kruis. Hij wast me witter dan
sneeuw...

Binnenkort zal de temperatuur weer stijgen,
en wordt het voorjaar. De koude periode
voorbij, alles zal tot bloei komen. Wekt dit
geen vertrouwen voor onze eigen levens?
Een koude en moeilijke periode wordt altijd
gevolgd door nieuwe bloei in ons leven. God
is getrouw.

Jezus spreekt in de evangeliën regelmatig
over de natuur, en maakt er geestelijke
lessen van die de waarheid over Gods werk
en Zijn karakter duidelijk maken.
Ik wil je uitdagen om de komende tijd aan
God te vragen om doorheen Zijn schepping
tot je spreken over Zijn grootheid, Zijn
plannen, Zijn liefde en Zijn trouw. Laat je
vullen door het eerbetoon van de schepping
aan zijn Schepper. En hef dan samen met die
schepping een loflied aan tot Zijn eer!

Gods zegen, Bob van Pol
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Werken en kerken & Corona en Pastoraat

Boek Review ”Zien is Geloven”

10/02/2021, Gent, Dion Damman

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

elim.gent.gebedsketting
@gmail.com

Oudsten
Bob van Pol

0499/702 940

Kris D'Hooge
09/236 35 08

Diakens
Albert Geens
0499/389 120

Dirk Lataire
0494/341 918

De Here had echter gezorgd voor een grote vis, die Jona
inslikte. Jona bleef drie dagen en drie nachten in de vis.

Jona 1:17
(Gebruik Jona 1-4 als begeleiding met dit werkje.)

Op 28/01/2021 volgde ik een lezing via
Zoom, ingericht door Ichthus Vlaanderen,
met als titel: ‘Werken en kerken’. In de
aankondiging stond o.a. de volgende zin:
‘Wat hebben afgestudeerden, werkenden,
hoger opgeleiden uw kerk te bieden en wat
hebt u hen te bieden? Hoe creëer je als
gemeente ruimte voor hen en voor de
vragen die deze groep met zich meebrengt?
Waarom is 'werk' een belangrijk thema?’ Er
bestaat ook een brochure over dit thema die
ik in mijn bezit heb (ook voor
geïnteresseerden). Wat ik vooral onthoud
van deze lezing, is de noodzaak om veel met
elkaar te praten en om actief naar elkaar te
luisteren. Luister naar wat mensen
bezighoudt, luister naar hun noden en
verlangens; met het risico dat ‘heilige
huisjes’ en sommige tradities kunnen
sneuvelen.

Op 08/02/2021 volgde
ik een Webinar met
als titel: ‘Pastoraat
in coronatijden’.
Deze webinar was
ingericht door
Bethesda. Er
waren heel wat
voorgangers en
verantwoordelijken
aanwezig uit
christelijk Vlaanderen.
Er werd gedeeld hoe
gemeentes omgaan met
‘kerk-zijn’ in deze
coronatijden. Eenzaamheid was

een veel gehoord thema en ook de situatie
van de jongeren werd in veel gevallen als
problematisch gezien. Er werden enkele
praktische tips gegeven om de
verbondenheid – een woord dat
tegenwoordig al te vaak gemakkelijk in de
mond genomen en misbruikt wordt- te
versterken, zoals: werk aan de relaties, hou
de contacten warm en open (berichtje,
kaartje, telefoontje), draag zorg voor de
eenzamen en de zwakkeren, neem eens
contact op met iemand van de gemeente
met wie je nog nooit (lang) gesproken hebt,
wees creatief in het elkaar ontmoeten
(spreek af om samen een wandeling te
maken, dat kan zijn voor een gewone babbel,
maar ook voor een pastoraal gesprek). Er
was zelf het getuigenis van een voorganger

die uit liefde voor en betrokkenheid met
gemeenteleden die in nood

waren, hen uitnodigde om
bij hem (ondanks de

risico’s) te komen eten!

Ik sluit af met een
tekst van een
kaartje dat ik deze
week ontving, bij
een boek dat ik
besteld had: ‘Niet
mijn
omstandigheden

bepalen hoe mijn
relatie met God is,

maar mijn relatie met
God bepaalt hoe ik met

mijn omstandigheden
omga’.

Wat heb je
nodig?

• Blauw of grĳs
papier

• 1 oogje (of
oogje tekenen)

• Schaar

• Lĳm

• Wasknĳper

Hoe maak je het?

• Knip een walvis vorm
uit het papier en
teken of plak een
oogje

• Knip Jona uit

• Knip de walvast
horizontaal in twee

• Lĳm de helften van
de walvis op de
wasknĳper

• Lĳm Jona aan de
binnenkant van de
walvis zodat hĳ
tevoorschĳn komt als
de walvis opengaat.
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Werken en kerken & Corona en Pastoraat

Boek Review ”Zien is Geloven”

10/02/2021, Gent, Arnaud Vandermeiren
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Dirk en Els
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0479/777 307
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Luc
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Mop van de maand
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Door mijn NLD (niet-verbale leerstoornis) kan
ik heel moeilijk lezen. Ik doe soms jaren over
een boek. Je mag er dus zeker van zijn dat het
boek van deze review ”Zien is Geloven” door
onze broer Sven Goedertier vlot leest! Sven
begint met het vertellen van zijn persoonlijke
en toch wel aangrijpende getuigenis. Daarna
heeft hij het over goede wetenschappelijke
bewijzen i.v.m. het bestaan van God. In het
laatste hoofdstuk neemt hij je verder mee in
zijn verhaal en eindigt hij met antwoorden op
grote levensvragen als:
Waarom is er zoveel
kwaad in de wereld?

Het boek schudt
christenen en niet-
christenen wakker over
de echtheid van de
geestelijke wereld waar
wij allemaal bewust en
onbewust dagelijks mee
in contact komen. Dit
boek zal de vijand niet
leuk vinden, want het zet
hem (figuurlijk) in zijn
blootje. Niet alleen
worden er dingen zoals
de Illuminatie en New
Age besproken, maar
ook heeft Sven het over
zijn eigen ervaring met
demonie, het zien van
gedrochten,

slaapverlammingen etc.

Eén van de zaken waar hij vol lof over schrijft
is de ontmoeting met Jezus waar hij oog in
oog mee in contact stond.

Naast het feit dat het leuk was namen te lezen
van mensen uit onze gemeente, was het niet
dat wat mij aansprak. Maar wel dat je als lezer

proeft met hoeveel passie en vuur de Heilige
Geest Sven gebruikte om dit te schrijven.

Tip: Ik raad aan om hoofdstuk één niet te
lezen in het bed voor het slapen gaan, dit
omwille van de aangrijpende getuigenis.
Pro’s van mijn persoonlijk ervaring: Het leest
vlot, het is waargebeurd waardoor het sterk
binnenkomt, de layout is goed opgesteld, het
zet de satan in zijn blootje, er zijn steeds

verwijzingen naar
Bijbelverzen, en op vele
pagina’s

woordomschrijvingen of
extra informatie, de
hoofdtekst is een heel
leesbaar lettertype.

Contra’s van mijn
persoonlijk ervaring: Het
lettertype van de
geciteerde bijbelverzen
vind ik iets te klein, ik
vind dat er te veel ‘(zie
verder)’ staat, voor mijn
persoonlijke smaak mag
er nog meer
wetenschappelijk bewijs
in. Bovenal vind ik het
een prachtig boek voor
christenen en

niet-christenen die zich
bezighouden met
spiritualiteit. Ik raad

zeker aan om het te lezen of aan iemand
cadeau te doen. Meer op:
www.zienisgeloven.be of neem contact op
met Sven. Het boek is GRATIS maar een vrije
bijdrage wordt geapprecieerd.
Ps: Sven, een dikke proficiat met je eerste
boek!

Na het incident van vorige week, heb ik
besloten dat we onze hoofden niet meer zullen
buigen voor het gebed.
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Agenda
DINSDAG 06 Celgroep

DINSDAG 13 Bidstond 20:00

DINSDAG 17 veegactie 10:15

ZATERDAG 20 Celgroep

DINSDAG 27 Bidstond 20:00

WOENSDAG 28 55 Senioren 14:00

DINSDAG 02 Bidstond 20:00

DINSDAG 09 Celgroep

DINSDAG 16 Bidstond 20:00

ZATERDAG 20 Veegactie 10:15

DINSDAG 23 Celgroep

WOENSDAG 24 55 Senioren 14:00

DINSDAG 30 Bidstond 20:00

AprilMaart

Gebedstip
Bid voor onze gemeente

Elim.

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

150cm

Wil je op de hoogte blĳven van onze livestream, mail naar: elim.gent@gmail.com
of bel even naar de leiding.
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