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U zult de Heere, uw God, liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel, met
heel uw kracht
en met heel uw verstand, en uw
MEI & JUNI
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Redactioneel
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord.
Doe dat en u zult leven.
Lukas 10:28
Toen ik jaren geleden de tienergroep leidde met Wietse Visser,
kwam hij op een avond heel laat binnen. Er was onderweg
iemand in het water gevallen en hij was gaan helpen.
Schoenen uit en hop, het water in. Sinds dat moment vraag ik
me vaak af of ik hetzelfde zou doen als ik onderweg ben. Vaak
ben je namelijk onderweg met een reden, en ik heb een hekel
aan te laat komen.
Overal in de evangeliën zie je hoe Jezus oproept tot een
nieuwe manier van leven. In het verhaal van de barmhartige
Samaritaan reist een man van Jeruzalem naar Jericho. Dat is
een reis van ongeveer 30 kilometer, met een flinke afdaling
van ongeveer een kilometer. Ongenadig heet, en door
onbewoond gebied. De reiziger wordt beroofd en voor dood
achtergelaten. Alleen de langskomende Samaritaan helpt de
man. En niet alleen daar op de weg, maar hij zorgt ook voor
de toekomst. Na de gelijkenis vraagt Jezus wie er handelde als
naaste.
Jezus legt een link tussen ‘doen’ en ‘leven’. Als je een nieuw
leven begint met Jezus, moet je daar ook naar handelen. Jezus
zegt: ‘Ga heen en doet u evenzo.’ Ook al kom je dan wel eens
te laat. ;)
Namens het redactieteam,
Elsje van Ommen-Murris
VONK
Hoofdredactie:
Eindredactie:
Redactie:
Vormgeving:
Druk: 		
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Thema: Wie is mijn naaste?

Wie is mijn naaste?
“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te
verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het
eeuwige leven te beërven?
Pastor Harry Zijlstra
En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet
geschreven? Wat leest u daar?
Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw
verstand, en uw naaste als uzelf.
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.
Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn
naaste?”
									
Lukas 10:25-29

Liefhebben is het sleutelwoord in de Wet. God liefhebben met alles
wat we hebben en alles wat we kunnen. Onbegrensd. En je naaste
liefhebben als jezelf. Hoe lief heb je jezelf? Hoeveel is je gezondheid,
je welzijn, je gezin je waard? Heb op die manier ook je naaste lief.
Verplaats je in je naaste. En heb lief.
De wetgeleerden zijn in de ogen van de lezers vaak muggenzifters.
Maar deze tegenspelers van Jezus laten ons vaak zien wat er ook in
onze eigen harten aanwezig is. Als de Wet spreekt van onbegrensde
liefde voor God en invoelende liefde voor onze naaste, dan zeggen
wij: wie is mijn naaste?
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Thema: Wie is mijn naaste?

(vervolg)

De wetgeleerde wil weten wanneer hij klaar is met die liefhebberij. Wanneer
heb ik genoeg gedaan? Waar houdt het allemaal een keer op? Wanneer heb
ik het eeuwige leven verdiend? Dus: wie is mijn naaste?
Jezus laat in de prachtige gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zien
wat liefhebben is. En óók dat ieder mens onze naaste is. Liefhebben is niet
een hobby of een tijdelijk iets. Ieder mens, geschapen naar Gods beeld, is
onze naaste. Je bent geroepen om een liefhebbend mens te zijn.
Zullen wij ons afvragen HOE we onze naaste kunnen liefhebben? Hoe kan
ik helpen, hoe toon ik mijn vriendelijkheid, hoe zie ik om naar mensen die
slachtoffer zijn van oorlog, misbruik, uitbuiting, discriminatie? Maar ook
gewoon het zien van mijn naaste in de supermarkt en op mijn werk.
Er zijn zoveel manieren om lief te hebben, bedenk eens hoe jij dat kan doen.
En doe het dan. Je naaste heeft liefde nodig.

Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra
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Open Doors
P E R S B E R I C H T Marion Snel, persvoorlichter
van Open Doors, meldt het volgende.
Mag Leah Sharibu eindelijk haar vrijheid terug?!
Deze maand is het vier jaar geleden dat de Nigeriaanse tiener Leah Sharibu
haar ouders voor het laatst zag. Ze is vermoedelijk nog in leven, maar wordt
nog altijd door Islamitische rebellen vastgehouden op een onbekende plek.
Op 19 februari 2018 werd Leah ontvoerd van haar middelbare school in de
Nigeriaanse provincie Yobe. Een maand later lieten haar ontvoerders 104
klasgenoten vrij. Maar omdat Leah weigerde haar christelijk geloof af te
zweren, hielden de ontvoerders haar vast.
Haar ouders zijn wanhopig. Tot op de dag van vandaag was de roep om
vrijlating van hun dochter gericht aan dovemansoren. De president in Nigeria
zegde eerder toe om alles in het werk te stellen om Leah terug te vinden,
maar hij is er nog altijd niet in geslaagd om haar te bevrijden uit handen van
Islamitische Staat West Afrika (ISWAP), een splintergroepering gelieerd aan
Boko Haram.
Machteloos
Ontvoeringen van schoolkinderen komen veel voor in Nigeria. Het is de
nachtmerrie van iedere ouder. Voor rebellengroepen in het noorden van
het land lijkt dit een lucratieve manier om snel veel geld te verdienen. In
de afgelopen jaren moesten tientallen middelbare scholen het al ontgelden.
Honderden scholieren werden ontvoerd. De terroristen richten hun pijlen
op de zwaksten en pakken vooral kinderen en vrouwen aan. Op die manier
breiden ze met geweld hun invloedsferen uit. Aanvankelijk waren het vooral
Boko Haram en ISWAP die zich van deze methodes bedienden. Maar nu
kopiëren ook Fulani-militanten deze strategie in Noord-Nigeria.
De Nigeriaanse overheid is van goede wil, maar tot nog toe weinig
effectief gebleken om deze ontvoeringen tegen te gaan of op te lossen. Veel
ouders wachten jarenlang tussen hoop en vrees op nieuwe informatie over
hun ontvoerde kinderen. Ondanks steunbetuigingen en beloftes van de
Nigeriaanse president, komt die informatie in veel gevallen zeer moeizaam
of helemaal niet.
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Open Doors (vervolg)
Vier jaar gevangen
Open Doors hoopt dat de Nederlandse overheid druk kan uitoefenen op de
Nigeriaanse regering. De ouders van Leah Sharibu hebben het recht te weten
waar hun dochter is en haar terug te krijgen. In mei dit jaar hoopt Leah 19 jaar
te worden, al haar vijfde verjaardag in gevangenschap.
Behalve voor Leah Sharibu, vraagt Open Doors ook aandacht voor de
vrijlating van Rode Kruis-medewerkster Alice Ngaddah, die in september
2018 verdween. En voor de schoolmeisjes uit Chibok, die al in 2014 werden
ontvoerd en nog steeds niet allemaal vrij zijn.
Nigeria staat op plek 7 van de Ranglijst Christenvervolging.
Wie zijn de Boko Haram? Boko Haram, voluit Jama’atu ahlis sunna lidda’awati
wal-jihad, te vertalen als ‘Mensen die toegewijd zijn aan de verbreiding van
het woord van de profeet en de jihad’, is een terreurorganisatie in (Noordoost)
Nigeria, die naar de strikte toepassing van de sharia in het hele land streeft,
naar wat er in de Koran staat. Ze zijn opgericht in 2002.
Daarnaast heb je de Fulani
herders, ook wel Peul of Fulbe
genoemd. Dit is een overwegend
moslimvolk verspreid over vele
delen van West-Afrika, van het
Tsjaadmeer in het oosten tot aan
de Atlantische kust. Zij maken
het leven van vooral christenen in
West-Afrika soms heel zuur door
plunderingen, mishandelingen en
moorden. Ze zijn voornamelijk
gelokaliseerd in Nigeria, Mali,
Guinee, Kameroen, Senegal en
Niger. Men schat dat er zo’n 3545 miljoen Fulani’s wereldwijd
zijn, waarvan ongeveer 98%
moslim zijn.
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Leah Sharibu

Pasgeleden las ik dat er een kleine groep Fulani’s christen is geworden, en dat
is goed nieuws! Mogen er nog miljoenen Fulani’s volgen.
Wil je meer weten en actief betrokken worden bij Afrika?
Dit kan onder meer via gebedsavonden, die Open Doors elke 2 maanden
organiseert.
De laatste Avond van Gebed was op donderdag 17 maart 2022 om 20.00
uur, die stond in het teken van Afrika. In een programma van ongeveer een
uur luisterden we naar livemuziek, hoorden we verhalen van Afrikaanse
christenen en was er natuurlijk ruimte voor gebed.
Deze avond is natuurlijk al voorbij, maar mocht je deze willen terugkijken,
kan dat. Ga naar Youtube Open Doors – Avond van Gebed, Afrika.
Waarom Afrika? (Er wonen op dit continent meer dan 1 miljard inwoners!)
Nooit eerder vielen er onder christenen in Nigeria zoveel doden als afgelopen
jaar. Tegelijkertijd verspreidt het gruwelijke geweld van extremistische
groeperingen ook naar andere landen in sub-Sahara Afrika. Ook in Kameroen,
de Democratische Republiek Congo, Mozambique en Niger zijn christenen
steeds vaker slachtoffer. Hoe blijven deze christenen toch vasthouden aan hun
geloof? En wat doet Open Doors in deze landen om de kerk te versterken?
Daar hoor je meer over tijdens deze Avond van Gebed.
Agenda:
Ga mee naar China via een virtuele reis! Je kunt een gratis ticket boeken via
opendoors.nl/virtuele reis/China.
Deze vindt plaats op 16 en 17 mei. Wanneer je geboekt hebt, krijg je meer info
en de link naar de livestreams.
En op 22 juni is er een speciale gebedsavond voor de vervolgde kerk in de
grote kinderzaal in Keerpunt vanaf 19.30 tot ongeveer 22.30 uur.
Meer info via weekbericht.
Adith Slabbekoorn
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Het ontstaan van GlobalRize
Leiden, maart 2022
Beste vrienden en gemeenteleden,
Op dit moment ben ik even in Nederland,
terwijl bisschop Pierre nog in Congo is. Hij
wilde deze weken eigenlijk een aantal plaatselijke gemeenten bezoeken
in het noordoosten van zijn land. Maar het is toch nog te onveilig om
daar per auto rond te reizen, zodat dit onderdeel van zijn activiteiten
voorlopig uitgesteld moet worden.
Met Kerst en Oud en Nieuw waren we in het grote dorp, waar hij is
opgegroeid. Pierre heeft op alle feestdagen in verschillende kerken en
dorpen gepreekt. Alle dagen tussendoor heb ik een workshop gehouden
voor zo’n 12 mensen, om meer te begrijpen van de werkwoorden van
de KEBHU-taal. Erg fascinerend, en de deelnemers waren leuke en
enthousiaste mensen. De twee KEBHU-studenten, die zich door studie in
Bunia voorbereiden voor Bijbelvertaalwerk, kunnen hun taal inmiddels
vloeiend lezen en schrijven. Er waren ook 4 deelnemers uit Uganda
gekomen. Eén van hen had het afgelopen jaar gedurende 2 maanden
gestudeerd als voorbereiding voor vertaalwerk en kon inmiddels ook zijn
taal perfect schrijven. Al met al ben ik heel blij met deze vooruitgang.
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In oktober heb ik in de grote stad Kisangani, gelegen aan de machtige
Congo-rivier, ook een workshop geleid – voor deelnemers van 12
verschillende talen: ongeveer 50 deelnemers en voor elke taal een
begeleider. Dat was wel erg veel! Ze hebben allemaal een alfabet voor
hun taal kunnen maken en een eenvoudig boekje om de klinkers van
hun taal te oefenen. Indien mogelijk gaan we later dit jaar met ongeveer
de helft van de teams verder, zodat die zich alvast kunnen voorbereiden
voor het eigenlijke vertaalwerk in de nabije toekomst.
Willen jullie meebidden voor de workshops, die dit jaar nog gepland en

‘De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders weinig’ – hoewel
het aantal medewerkers inmiddels de 500 is gepasseerd, is er nog
plaats voor véél meer vrijwilligers.
Mocht je interesse hebben om ook een digitale zendeling te worden
door mentor te worden, waarbij je mensen van over de hele wereld
coacht bij het volgen van o.a. een gratis online-basis Bijbelcursus, of
een cursus over het leven van de Here Jezus (zo’n 15 -16 lessen).
Je moet het Engels wel goed beheersen. Meld je dan bij ondergetekende.
Je kunt uiteraard ook de site van GlobalRize bekijken, waar alle info te
vinden is.
Adith Slabbekoorn
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Een ‘fonkeltje’ - 8

Wie zal u kwaad doen als gij u beijvert voor het goede?

1 Petrus 3:13

Het was op een bidstond dat ik een ingeving kreeg, mijn zus een mooie bos
bloemen te brengen. Ik wilde haar zó graag verzoenen met mezelf. Mijn
zus bleek niet in staat een relatie, welke dan ook, in harmonie en vrede te
onderhouden. Of het nu om haar zussen ging, vriendinnen, of buren. Binnen
de kortste keren stelde iedereen haar teleur, en tot slot, deugde er niets meer
aan die persoon, die dan ook meteen rijp was voor een vernietigend oordeel.
Ze had een vlijmscherpe tong, die destructief rondging en iedereen uit haar
omgeving deed vluchten of tot vijand maakte. Op den duur bleef niemand
meer over behalve haar man, een hoofdagent van politie, die ook onder haar
commando stond. Er was iets mis met haar. Zó, in haar boosheid belde ze een
keer de kerk op… en deed een boekje over mij open.
Gelukkig was de Heer haar vòòr geweest en had mij al eerder de staat van
mijn ellende laten zien. Ik las namelijk in Jesaja 1 over “de dochter van Sion”...
en schrok zó van de overeenkomst met mijn leven, alsof er een foto van
mezelf werd geprojecteerd op die bladzijde. Ik las de voor mij niet hoopvolle
woorden: “Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te
wijken. Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool
af tot de schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die
niet uitgedrukt zijn noch verbonden noch met olie verzacht.” (Jes. 1:5-6). Ik
was verbaasd en onder de indruk, dat Iemand mij zó diep in mijn wezen had
geanalyseerd. En herinnerde mij het woord uit Hebreeën 4:12-13 “Want het
woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard
en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en
merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is
voor Hem verborgen…!”
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Terug naar mijn zus, ze was inmiddels goed op dreef om aan de koster van de
kerk mijn vuile was op te hangen, en dat in niet mis te verstane woorden, zodat
hij waarschijnlijk geschrokken van zoveel naars mij ervan op de hoogte stelde.
Ik kon het niet ontkennen, mijn zus had gelijk. Deze beschrijving klopte, het

was de meest ongelukkige, uitzichtloze en donkere tijd in mijn leven. Alleen
op het moment dat zij dit wereldkundig maakte, was ik al lang en breed
verhuisd! Overgezet in het Koninkrijk van de Zoon zijner Liefde! De Heiland
der wereld, Die mij liefheeft en mij uit mijn zonden verlost heeft door Zijn
bloed (Openb.1:5). ‘Ik was inmiddels met Christus bekleed’ (Gal.3:26). In mijn
kledingkast hingen al tijdens die beschuldigingen, de ‘klederen des Heils,” en
een tegen ‘ruw weer’ bestendige mantel: ‘De mantel der gerechtigheid’. Ik voel
mij, nog steeds trouwens, iedere dag zo mooi gekleed als Jozef, die van zijn
vader een prachtige gekleurde mantel kreeg. Of, als de verloren zoon, een ring
aan mijn vinger en sandalen aan mijn voeten. Door Christus omhooggetild.
Voortdurend dankbaar voor mijn ‘nieuwe garderobe’, besef ik hoe waar het is
‘dat aan wat vroeger was, niet zal worden gedacht.’ (Jes. 65:17). Zoals je bijna
onmiddellijk de weeën vergeten bent als je kind geboren is.

Mijn zus, met haar ingemetselde oordelen over anderen, verstond dat niet. Ze
dacht mij met haar wraak te treffen. Er was iets mis met haar. Elke poging
die ik deed om met haar om te gaan, mislukte en elke keer sloeg ze als het
ware de deur voor mij, en anderen die haar oordeel zat waren, dicht. Toch
was óók daarin voorzien. Er zat namelijk in de nieuwe bekleding met Christus
‘iets’ dat ik niet van mezelf had. Ik kon niet nalaten haar lief te hebben, mijn
hart trok naar haar toe! Het stelde mij in ieder geval, steeds weer in staat, die
deur tussen ons open te maken! Genadige humor van God. Vandaar tijdens
de bidstond de ingeving en het verlangen haar een bos bloemen te brengen.
Wij stonden op dezelfde camping en zo liep ik op een zaterdagmiddag met
een arm vol tulpen naar haar mooie chalet. Ze zat op het terras en zag mij
aankomen. Ik hoopte dat ze de bloemen niet op de grond zou gooien, maar
ik was er ook van overtuigd dat de Heer mij dit idee had ingegeven. Ze
stond op en zei: Hoe wist je dat het mijn trouwdag is? Nu, dat wist ik niet,
maar de deur was in ieder geval weer open. Dit open en dichtgooien van de
toegangsdeur tot haar hart en leven, ging zo nog enkele jaren door.
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Een ‘fonkeltje’ - 8 (vervolg)
Ik werd er moe van en zei tegen de Heer: Ik wil het nog één keer proberen,
als het weer zo is, dan laat ik het maar laten rusten.
Het houdt een keer op!
Nu heb ik al eerder geschreven over de tekst: “Dwaalt niet, God laat niet met
zich spotten. Want wat een mens zaait zal hij ook oogsten.” (Gal.6:7).
Ik was namelijk weer eens op het matje geroepen bij mijn zus, dit keer waren
mijn kinderen aanleiding voor haar boosheid. Ze zouden haar niet het gepaste
respect (lees eerbied) betoond hebben. Ik bad: “Heer…!! dit is de laatste kans
die ik heb, daarna is het over! Ik weet het niet meer!” Ik zat als een kind dat
een berisping verdiend had op haar keukenstoel, te luisteren naar een stroom
van alle tekortkomingen van mijn opgroeiend grut. Mijn zwager was bezig
de afwas te doen en zei niets! Ik weet nog dat ik dacht: “Pantoffelheld! Kun
jij je vrouw niet eens een keer tot de orde roepen!!” Maar ik hield mij in en
begon met wat ik als een laatste mogelijkheid ontdekt had. Naar aanleiding
van bovengenoemde tekst, zei ik tegen mijn zus: “Ik wil je wat zeggen!” Daar
ging ze meteen tegen in, terwijl ik nog niets gezegd had. Ik vroeg het haar
nog eens, zei, dat het belangrijk was, maar dat ik het moest opdiepen vanaf
de bodem van mijn hart. Toen kreeg ik toestemming. Mijn zwager luisterde
mee! Ik zei tegen haar: “Je weet hoe onze jeugd is geweest, wij weten nog
steeds niet wat een familieband is! Het bestond gewoon niet. We zagen het
niet in onze ouders, het is ons niet voorgeleefd. Er was geen eenheid tussen
hen en geen eenheid tussen ons zussen, dus ook niet tussen jou en mij en
ik wil je daarvoor om vergeving vragen.” Ze was stil en begon te huilen en
mijn zwager begon te huilen. Het was een ontlading van verdriet en heling
tegelijkertijd. Vergeving balsemde zowel haar als mijn ziel. Later op die dag
liepen mijn zus en ik gearmd als tortelduifjes de camping rond. Ze kneep in
mijn arm en zei: “Is het werkelijk waar?” “Ja” zei ik: jij en ik, wij zijn één! Dit
is zo gebleven. Er gingen jaren voorbij. Mijn zwager ontwikkelde vasculaire
dementie en overleed. Ik werd daardoor mantelzorger van mijn zus, die lelijk
ten val was gekomen, geopereerd werd en slecht liep.
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Ze kreeg borstkanker en we hebben ná haar operatie veel tijd met elkaar
doorgebracht. We aten samen en dan bad ik voor het eten en dat vond ze
fijn. Ze is nooit in haar leven afkerig geweest van de Bijbel of God. Door haar
moeilijke karakter en leven, is ze er niet aan toe gekomen ermee bezig te zijn.
Ik heb haar kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een ‘algemeen’ en een
‘persoonlijk’ geloof in de Here Jezus. En gevraagd of ze een persoonlijk geloof
wilde ontvangen. Ja, dat wilde ze! Ik heb erop gelet dat ik alles zorgvuldig
benoemd heb, wat belangrijk was. Het zondebesef, het feit dat Jezus haar
zonden op Zich genomen had en Zijn leven voor haar gegeven heeft. Zó, heb
ik voor en met haar gebeden, en zo, heeft ze de Here Jezus aangenomen, heel
persoonlijk!
Later die avond was ik de afwas aan het doen en vertelde ze mij hoe blij ze
was. Ze was nog steeds dezelfde zus, niet makkelijk naar anderen. Te oud nu
voor nieuwe vriendschappen ook. Maar wij samen waren innig bevriend. Ze
begroette mij bij mijn komst altijd met “dag lieve zus van mij”. Ná drie en
een half jaar werd ze weer ernstig ziek. Ditmaal was het alvleesklierkanker.
Ze kwam niet meer van haar bed af. We zongen vaak samen via een CD, met
het Urker mannenkoor mee, bij voorkeur het lied: Lichtstad met uw paarlen
poorten… dáár zal ik mijn Heer ontmoeten. Met onvaste stemmen, zij vanwege
haar zwakte, ik vanwege de emotie. Op de dag voordat zij stierf, kuste ik haar
herhaaldelijk en fluisterde lieve woordjes in haar oor. Mijn dochter nam via
haar mobiel een filmpje van ons op. Hoewel zij stil en onbeweeglijk op haar
bed lag, krulde haar mondhoeken zich verschillende keren tot een lach.
’s Nachts is zij overleden. ‘Veilig aangekomen, in Jezus armen’. Al haar directe
familieleden waren op haar afscheid en begrafenis aanwezig.
Hartelijke groet, Tineke Genger
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Hannah
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Prikbord
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Romy’s column
Je zit naast mijn naaste!
Wat mij persoonlijk wel eens opvalt, is dat de meeste mensen
uit onze gemeente vaak in hetzelfde gebied in de kerk zitten.
Veel mensen hebben een ‘standaard plek’. Zo zitten onze voorganger en zijn
vrouw bijvoorbeeld altijd in het midden vooraan en als er een gastspreker is
zit hij (of zij) bij hen in de buurt. De band gaat vaak vanaf het podium gezien
de rechterkant op enzovoort… Zo zijn er nog veel meer voorbeelden die ik kan
noemen, maar ik mag niet al te veel pagina’s van de Vonk gebruiken, dus de rest
van de plekken kunt u, trouwe bezoekers, er vast wel bij bedenken.
Als u nu een soort ‘Ah-ha-moment’ hebt waarbij u denkt: nou daar heeft ze wel
een beetje een punt, dan heb ik mijn doel al gedeeltelijk bereikt.
Dan heb ik nu een vraag die u misschien confronterend vindt, of juist met
zelfvertrouwen kan beantwoorden: zit u in de kerk altijd alleen maar naast
dezelfde personen of bent u ook een naaste voor hen?
Het verschil zit hem in de details: Weet u wat er speelt in het leven van uw
naaste? Kunt u het leven van uw naaste vergemakkelijken? Vraagt u uw naaste
hoe het is met de kleinkinderen, of het nieuwe huis waar ze in zijn gaan wonen?
Misschien moeten we de vraag ‘wie is mijn naaste?’ omdraaien naar voor ‘wie
kan ik een naaste zijn?’ Want wanneer iedereen zich zou gedragen als een
naaste, dan hoeft u alleen maar om u heen te kijken wanneer u zelf iemand
naast u nodig heeft.
Even ter verduidelijking: dit betekent niet dat u alleen een naaste hoeft te zijn
voor de mensen binnen de eigen kringen, of in dit geval binnen een straal van
zeg een meter, vanaf uw eigen ‘standaard plek’. Ik denk dat het uitstralen van
liefde en het bieden van een helpende hand naar iedereen, een van de meest
opvallende onderscheidingen is die christenen kunnen inzetten om Gods liefde
te tonen. Hoe mooi zou het zijn als nieuwe bezoekers zouden vertrekken met de
gedachte: ze zitten wel al voor twee weken achtereen op ongeveer dezelfde plek,
maar wat een liefdevolle mensen hè?
En… mocht u het nou lastig vinden om voor zomaar iedereen een naaste te zijn,
dan wil er vast wel iemand uit de gemeente naast u komen staan.
Romy Zimmermann
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Contactgegevens
Adres
‘Keerpunt’
Arent Janszoon Ernststraat 302-304
1082 LT Amsterdam
Receptie telefonisch bereikbaar:
dinsdag en vrijdag van 9.30 - 13.00 uur
Tel: 020-6446999
receptie@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Vonk 		

vonk@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Website

www.pinkstergemeente-amsterdam.nl

F i n an c i ë n BIC: RABONL2U / IBAN: NL49 RABO 0343 1739 21
		
Pinkstergemeente Amsterdam
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Preekrooster
Mei
01-05 Harry Zijlstra
08-05 Arie-Jan Mulder
15-05 Harry Zijlstra
22-05 Robin van der Maaten
29-05 Harry Zijlstra

Juni
05-06 Harry Zijlstra (Pinksteren)
12-06 Jan Barendse Sr.
19-06 Harry Zijlstra
26-06 Stef Hagen

Preekrooster en agenda onder voorbehoud. Voor actuele info zie weekbericht en website.

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Diezelfde
ochtend halen wij de zendingscollecte op. Dit doen we ook via de livestream
middels een QR-code.
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ACTIVITEITEN MEI EN JUNI
Evangelisatie:
Twee keer per week wordt er bij station Zuid
			geëvangeliseerd. Dit gebeurt op afspraak.
			Contactpersoon: Bart Boerman.
			Voor meer informatie:
			secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Gebedsgroepen:
Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur
Gebedsgroep:		
Elke woensdag om 20.00 uur
Jumaa-gebed:		
Elke vrijdag om 12.00 uur
Senioren: 		
			

3 mei en 7 juni om 13.00 uur.
Inloop vanaf 12.30 uur.

Vastendag: 		
25 mei en 29 juni
		
Lighthouse Tieners: zondag 1, 15, 29 mei en 12, 26 juni
			om 10.00 uur
Levende Stenen cursus: donderdag 12, 26 mei en 9, 23 juni 			
			om 19.45 uur
Huiskringen:
variërende tijden. Voor meer informatie:
			secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl
Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.
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