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01/06 Celgroep

08/06 Bidstond

15/06 Celgroep

19/06 Veegactie

22/06 Bidstond

29/06 Celgroep

30/06 55 Senioren

zie p4 voor meer details
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Editoriaal
Op het moment dat ik dit editoriaal schrijf, zijn
we in de aanloop naar Pinksteren, de
uitstorting van de Heilige Geest op de
apostelen van Christus. Wat een groot
voorrecht hebben wij vandaag om Gods
Geest te mogen ontvangen als wij ons laten
dopen in de naam van Jezus Christus.
(Hand, 2:38) Wat zouden we doen zonder
Hem; leven in onwetendheid (Joh, 16:13),
zoekende hoe we moeten bidden
(Rom, 8:26) opnieuw leven in gebondenheid
door de leugens die ons overmeesteren
(2 Kor 3:17), vruchteloos (Gal, 5:22),
krachteloos (Hand 1:8), geen zonen of
dochters van de Allerhoogste (Rom, 8:14),
terug in slavernij (Rom, 8:15), en noem maar
op … Alles uit eigen kracht en steeds
opnieuw falen zou ons lot zijn. Maar God
dacht er anders over. Onze lichamen zijn een
tempel geworden waar Zijn Geest in woont.
(1, Kor, 3:16) God zelf woont in ons, wauw.
Waar Zijn Geest is, is Hij aanwezig. We zijn
nooit alleen, soms voelen we ons alleen maar
de waarheid is dat we nooit alleen zijn, waar
wij ook heengaan, Hij gaat altijd met onsmee.
(Psalm, 139:7) Weet je, je bent nooit
hopeloos, je bent nooit machteloos. Hoe
meer we onszelf aan Hem geven, hoe meer
we vervuld worden door Zijn Geest, hoe meer
stromen van levend water uit ons binnenste
zullen vloeien. (Joh, 7:38-39) Hoe meer we

ons door Zijn Geest laten leiden, hoe meer
vrede we zullen ervaren. We zullen grote
blijdschap ontdekken. Geloof je dit alles, want
het is de waarheid. Je kan eraan twijfelen
maar het blijft de waarheid!! Want het komt uit
Gods Woord en Gods Woord is de waarheid.
Wat een voorrecht om christen te zijn/te
worden. Zoek een stil plekje op en neem even
tijd met Gods Geest. Vertel hem alles wat je
bezig houdt en vraag naar de roeping op jouw
leven. Ontvang Zijn zegen over je leven en
zegen een ander ermee. Groetjes Kris

Kris D’Hooge Gent 20/05/21

Zĳn goddelĳke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen
heeft door zĳn heerlĳkheid en macht; door deze zĳn wĳ met kostbare en
zeer grote beloften begiftigd, opdat gĳ daardoor deel zoudt hebben aan de
goddelĳke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de

wereld heerst.

2 Peterus 1:3-4
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Een welgemeende dankjewel

Kleur jĳ de duif in?

Gent, Hilde Lemaitre

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

In dit rare jaar (en zoveel maanden) waarin
we elkaar als kerk, als broers en zussen niet
kunnen ontmoeten zoals we gewoon zijn, is
de celgroep zowat onze levenslijn geweest.
Naast wat persoonlijke vriendschappen die
we onderhouden hebben met alle mogelijke
moderne middelen en af en toe een
toegestane ontmoeting was en is de celgroep
een welgekome constante in ons contact met
de gemeente. We praten, bidden, plagen,
lachen, troosten, bestuderen de bijbel ... zoals
vanouds, maar dan via zoom.
Het doet me wel eens nostalgisch
terugdenken. Al meer dan 35 jaar zijn we
christen Dion en ik. Van in het prille begin
maakten we ook deel uit van een celgroep.
We waren lid, we werden leiding, we namen
pauzes, werden weer lid en weer leiding...

Zangdiensten, bijbelstudies, kerstfeestjes,
barbecues... of we ze nu zelf organiseerden of
genoten van de liefdevolle inzet van anderen,
het waren/zijn hoogtepunten. Toen onze
kinderen klein waren kwamen ze wel eens
stiekem uit bed de trap afgeslopen om te zien
wie er allemaal aanwezig was en of we
misschien de lekkerste koekjes aan het
opeten waren.

Toen ze volwassen waren zeiden ze: “Mama
dat was altijd zo gezellig als het celgroep was.
We lagen in ons bedje en hoorden jullie
beneden liedjes zingen en zo vielen wij in
slaap.” Als dat geen mooie getuigenis is.
Dus hierbij liefste celgenoten/celgroepertjes:
een welgemeende dankjewel en een dikke
knuffel!

Foto dateert van voor corona.
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Netheid = Brandveiligheid

Gent, Marnix Verbeeck

Celgroepen
WETTEREN
Dirk en Els
09/369 79 43

GENT
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

Mop van de maand

3

1 mei de werkersdag, een dag waar we met z’n allen naar uit keken. Deze dag begon goed, de
zon en haar warmte waren van de partij, geen wolkje aan de hemel. Onze dag kon niet meer stuk.
Bij de aankomst was ik aangenaam verrast door de opkomst van de vele broers en zussen. In
totaal waren we met 10 personen. Een mooi getal om het vele werk dat op mijn verlanglijstje
vermeld stond te realiseren. Opkuis zolder boven het appartement: Wat we daar aantroffen tartte
elke verbeelding, een oude boekenkast, lege verfemmers, lege verpakking, stukken linoleum,
behangpapier,… . Alles werd zorgvuldig door het zolderluik naar beneden gebracht en in de
aanhangwagen gedeponeerd. Zie zelf wat een verschil.

VOOR NA

De ruimte voor de nieuwe damestoiletten werd leeggemaakt, de fietsberging werd opgeruimd en
gereinigd, de traphal van de studio en het appartement werd geveegd, dweilen van de oude en
nieuwe inkom en de kleine keuken. Ook de zaal werd gedweild. Alle ramen en dakramen werden
met een sopje gereinigd. Ook het plat dak werd onder handen genomen, al het vuil werd
opgeveegd en naar beneden gebracht. Onkruid aan de voorgevel werd verwijderd. De toiletten.-
de crèche… . We hebben op 6 uur tijd heel wat werk verzet en daar mogen we fier op zijn.

Dit alles gebeurde in een warme ontspannen familiale sfeer, met een warm hart voor de
gemeente. Nogmaals wens ik te benadrukken dat 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. Zo ook met het afval, laat het niet rondslingeren maar deponeer het
in een vuilbak. Het is een klein gebaar met een groot verschil. 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. De kerk
is ook onze thuis, dus laten we deze thuis ook netjes houden. Dit is een aspect van onze
communicatie naar de buitenstaanders toe. Denk aan bezoekers of mensen die in de gemeente
komen werken of op bezoek komen. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen om er een
geslaagde dag van te maken.

Wie brak de meeste wetten
in de Bijbel?
Mozes, hij brak er 10
in 1 keer.
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Agenda
DINSDAG 06 Celgroep

DINSDAG 13 Bidstond 20:00

ZATERDAG 17 Veegactie 10:15

DINSDAG 20 Celgroep

DINSDAG 27 Bidstond 20:00

WOENSDAG 28 55 Senioren 14

DINSDAG 01 Celgroep

DINSDAG 08 Bidstond 20:00

DINSDAG 15 Celgroep

VRĲDAG 18 Theater Arnaud 20:00

ZATERDAG 19 Theater Arnaud 20:00

ZATERDAG 19 Veegactie 10:15

DINSDAG 22 Bidstond 20:00

DINSDAG 29 Celgroep

WOENSDAG 30 55 Senioren 14:00

JuliJuni

Gebedstip
Bid voor de situatie in

Jerusalem.

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.

Christel i jke Gemeenschap ELIM
S a m e n k o m s t z a a l : A c a c i a s t r a a t 2 , 9 0 0 0 G e n t

B E 2 9 2 9 0 0 1 3 7 9 7 7 6 4 - G E B A B E B B

De krant


