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Kinderen die vragen...

‘Zorg dat ik krijg waar ik recht op heb.’
Lucas 18:3b
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Kinderen die vragen...

Natuurlijk kunnen we deze zin allemaal heel makkelijk 
afmaken. Grappig genoeg zijn wij thuis nu in de fase dat 
we Linde willen leren om juist dingen te vragen. Ze heeft er 
namelijk een handje van om te zeggen ‘jij moet nu dit doen 
mama’ (of papa). Ik ben nu gelukkig op het punt gekomen dat 
ik haar alleen maar hoef aan te kijken om de aanvulling ‘wil jij 
dit doen mama?’ te krijgen.

In het themastuk legt onze voorganger ook mooi uit dat we 
soms juist dingen moeten vragen. Aan God, én aan mensen 
om ons heen. Want vaak denken we dat mensen (onze 
partner, vrienden) precies weten wat wij zouden willen, en 
raken we teleurgesteld als we het dan niet krijgen. Ik hoor dan 
altijd mijn moeder in mijn achterhoofd: ‘hij/zij kan niet ruiken 
dat jij dat wil’.
Een lesje in vragen dus, laten we dat ter harte nemen!

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze Vonk, en mocht 
u ons eens iets willen vragen… ;)

Namens het redactieteam,

Elsje van Ommen-Murris

  
 VONK
 Hoofdredactie:  H. Zijlstra
 Eindredactie:  E.M. van Ommen-Murris
 Redactie:   A. Brussel
 Vormgeving:  E.M. van Ommen-Murris 
 Druk:    Reprohouse Online 

Redactioneel
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Themastuk

Pastor Harry Zijlstra

Kinderen die vragen...

Als je in Nederland bent opgegroeid, is de kans groot 
dat je deze woorden als kind regelmatig hebt gehoord. 
Het gezegde gaat zo: ‘Kinderen die vragen, worden 
overgeslagen’. Mijn oma vulde het vaak aan met de 
woorden: ‘Kinderen die zeuren, komen achter de 
deuren’.
Ieder kind dat een beetje gevoelig is voor dit soort uitspraken 
ontwikkelt onbewust de gedachte dat vragen niet beleefd is. Daarom 
is het belangrijk om te weten in welke situatie mijn moeder en oma 
deze gezegden vooral gebruikten. Het ging om het vragen om snoep of 
koekjes en soms ook om het vragen om luxe speelgoed.  De bedoeling 
van deze vermanende gezegden is vast en zeker goed. Vragen om 
snoep dat hoort niet, en kinderen die voortdurend lopen te zeuren om 
iets, zijn een ergernis voor ouders. 

Opvoeding doet heel veel met je ontwikkeling van kind naar 
volwassene. Ik heb tientallen mensen gesproken die moeite hadden 
om iets voor zichzelf te vragen. Of het nu om hulp, of voedsel, of 
andere behoeften gaat, zij zullen zichzelf voorhouden: ‘Kinderen 
die vragen, worden overgeslagen’. En daarom vragen zij niets voor 
zichzelf. Dat heeft soms hele schrijnende gevolgen. De context van het 
gezegde is weggevallen en veel volwassenen denken dat ‘vragen’ gelijk 
staat aan ‘zeuren’ en dat ze maar ‘tevreden’ moeten zijn. Ik geloof dat 
wij allemaal van tijd tot tijd lijden onder deze leugen. We lijden door 
gebrek aan aandacht, hulp, middelen of tijd. Soms lijden mensen 
daardoor aan oververmoeidheid en worden zelfs ziek. Puur en alleen 
door de bewuste, of vaak ook onbewuste, keuze om niet de hulp of 
aandacht van anderen te vragen. Soms durven mensen niet om iets 
te vragen. Eigenlijk is dat een angst voor afwijzing. Want kinderen 
die vragen…
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Themastuk (vervolg)

Ons beeld van God is vaak beïnvloed door wat wij als kind, bewust 
of onbewust, hebben aangeleerd. Daarom komen veel christenen niet 
bij God met hun diepste nood. Soms gaat dat gepaard met een soort 
vrome uitspraak: ‘God weet het’. Maar dan kom ik er wel eens achter dat 
mensen dit zeggen, zonder hun hart bij God te hebben uitgestort! Dat 
is opmerkelijk! Want God wil gebeden worden. Niet alleen wil Hij onze 
aanbidding, maar Hij wil ook dat we vragen, dat we blijven vragen, en dat 
we zelfs ‘zeuren’. De Bijbel is geen Nederlands boek. Dat kun je zien aan 
de gelijkenis, die Jezus gebruikt om uit te leggen hoe belangrijk vragen en 
bidden is. 

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop  dat men 
altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere 
stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een 
weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: 
Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijdlang niet. 
Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens 
ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, 
opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: 
Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.  Zal God dan geen recht doen 
aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij 
lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht 
zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de 
aarde vinden?”

Lucas 18:1-8

Jezus vertelt ons met deze gelijkenis dat het heel gezond is om te vragen 
waar je recht op hebt. Hij gebruikt een onrechtvaardige rechter als 
voorbeeld en wil daarmee aangeven dat God, de rechtvaardige Rechter, 
altijd recht doet aan Zijn kinderen. Er is niets dat er op wijst dat de 
weduwe iets fout deed. Jezus wijst niet naar de weduwe om te zeggen dat 
zij maar tevreden moet zijn met wat ze heeft. 
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De gelijkenis is geschreven met het oog op het gegeven dat je altijd 
moet bidden en niet de moed verliezen moet. Wat mooi is dat. Wat een 
geweldige therapie voor Nederlanders! 

Kinderen die vragen,  zullen Gods antwoord ontvangen 
Kinderen die vragen, hebben Gods aandacht
Kinderen die vragen, ontvangen Gods hulp
Kinderen die vragen, groeien in geloof
Kinderen die vragen, worden beloond
Kinderen die vragen, zullen geen gebrek lijden

Hoeveel lijk jij op de weduwe uit de gelijkenis? Vraag jij iedere dag aan 
God wat je nodig hebt? Ben jij volhardend in gebed? Of heb je de moed al 
verloren? Of ben je nog nooit met een vraag bij God gekomen? 
Vandaag kun je daar (opnieuw) mee beginnen. Schrijf maar eens 3 dingen 
op die je nodig hebt. Bid er twee maanden voor (of langer!): je zult zien 
dat er iets gebeurt! 

Kinderen die vragen, hebben niks te klagen :)

Zegengroet,
Pastor Harry Zijlstra
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Voor het vaste stukje van Open Doors in de Vonk dit keer 
een stukje uit het wekelijkse gebedsnieuws van Open 
Doors. 

Shalom, Adith Slabbekoorn

Dat het op veel plekken op aarde strafbaar is om christen zijn, weet u 
waarschijnlijk wel. En dat veel christenen – ondanks alles – de moed 
hebben openlijk voor hun geloof uit te komen, is ook niets nieuws. Maar 
wist u dat een geheime gelovige vaak verschillende fases doorloopt vóór 
hij zover is? Aan de hand van vier waargebeurde verhalen ontdekt u welke 
fases dat zijn.

Fase 1: 
De geheime gelovige verbergt zijn geloof voor familie en vrienden
Morium* (19) komt uit een conservatief moslimgezin. Alles in haar leven 
wordt door gezinsleden gecontroleerd. Ze mag geen telefoon bezitten en de 
paar vriendinnen ,die ze heeft, zijn ‘goedgekeurd’ door haar ouders. Op een 
dag ontmoet Morium een christelijk meisje waar ze al snel bevriend mee 
raakt. Ze kunnen overal over praten, ook over de Here Jezus. Morium krijgt 
interesse in Hem en sluipt zo vaak ze kan van huis weg om naar christelijke 
bijeenkomsten te gaan.
Onlangs bekeerde ze zich tot het christelijk geloof, maar ze houdt dit 
geheim voor haar familie. “Als mijn ouders hierover horen, zou ik nooit 
meer het huis uit mogen”, vertelt Morium verdrietig tijdens een jeugdkamp 
van Open Doors. “Mijn ouders weten ook niet dat ik hier ben, ik heb tegen 
ze gelogen. Ik wil de Here Jezus heel graag nóg beter leren kennen, maar ik 
weet niet goed hoe.” Morium weet niet hoe lang ze haar geloof verborgen 
kan houden, maar voor nu is het veiliger als ze dat wel doet.

Dit doet Open Doors in deze fase
We organiseren onder andere trainingen waardoor nieuwe gelovigen meer 
leren over de Bijbel of over hoe ze mogen leven als volgeling van Jezus 
Christus. 

Open Doors      



7

Fase 2: 
De geheime gelovige vertelt voorzichtig over zijn geloof met een paar 
mensen
Sinds vier jaar volgt Kabir* de Here Jezus. Lange tijd hield hij zijn geloof 
verborgen voor zijn islamitische familie – die er prat op gaat islamitisch te 
zijn. Maar naarmate hij de Here God beter leerde kennen, groeide het besef 
dat hij zijn mond niet langer kon houden. “Ik groeide in mijn relatie met de 
Here Jezus en dacht: ‘Waarom zou ik iets geweldigs als dit verborgen houden 
voor mijn geliefden?’”
Kabir besloot zijn vrienden en familie stukje bij beetje het goede nieuws 
over de Here Jezus te vertellen. Die reageerden eerst met ontzetting, 
maar na verloop van tijd accepteerden ze zijn bekering en kregen ze meer 
belangstelling. Kabirs ouders wonen ver weg en weten nog van niets. Kabirs 
broers en zussen vertellen hen bewust niets, maar Kabir hoopt en bidt dat hij 
zijn ouders binnenkort ook over het evangelie mag vertellen.

Dit doet Open Doors in deze fase
Open Doors biedt trainingen aan die christenen voorbereiden op vervolging. 
Dit gebeurt op basis van de Bijbel en wat daarin staat over wat wij, als 
volgelingen van de Here Jezus, kunnen verwachten. 

Fase 3: 
De bekering wordt bekend en de (geheime) gelovige ervaart tegenstand 
vanuit vrienden, familie of autoriteiten
Als de 17-jarige Ruti* haar familieleden vertelt dat ze christen is geworden 
én een relatie met een christelijke jongen heeft, reageren ze woedend. Ze 
mishandelen en vernederen Ruti (onder andere door haar haren af te knippen) 
en laten een sjamaan een drankje voor haar maken om de ‘christelijke geest’ 
uit haar te verjagen.
Ruti maakt een ongelooflijk zware tijd door. “Ik voelde me wanhopig en dacht 
eraan zelfmoord te plegen. Terwijl ik zat te huilen, kwam er plotseling een 
kalmte over me heen. Ik hoorde een stem, die zei: ‘Word rustig. Je hoeft niet 
te huilen. De Here God accepteert je zoals je bent. Hij weet wat er aan de 
hand is. Je betekent zó veel voor Hem.’” Na een paar maanden weet Ruti te 
ontsnappen en vlucht naar een ander dorp. Nu woont ze bij christenen die 
haar steunen. Ruti droomt ervan andere mensen iets te leren vanuit de Bijbel.
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Dit doet Open Doors in deze fase
Waar het kan proberen we een nieuwe christen in contact te brengen met 
een lokale (huis)kerk of medegelovigen, zodat hij een plek heeft om te leren, 
te praten en te schuilen, als dat nodig is. Ook geven we trainingen of bieden 
we een microkrediet aan die een christen helpt in zijn eigen onderhoud te 
kunnen voorzien. 

Fase 4: De gelovige deelt zijn geloof openlijk met zijn omgeving
Katharina* is al van jongs af aan gehoorzaam aan haar vader, een 
vooraanstaande islamitische leider. Pas als ze trouwt met haar atheïstische 
man, raakt ze aan het twijfelen over de islam. Haar man is namelijk erg 
sceptisch over religies; hij stelt haar ouders veel vragen omdat hij zich tot 
de islam moet bekeren om met Katharina te kunnen trouwen. Zijn vragen 
leiden ertoe dat ook Katharina vragen begint te stellen. Ze gaat op onderzoek 
uit en krijgt een Bijbel in handen. Zodra ze daarin begint te lezen, ziet ze 
al haar vragen beantwoord. Katharina deelt haar ontdekkingen met haar 
echtgenoot en beiden bekeren zich tot het christelijk geloof.
Dit heeft voor beiden grote gevolgen: ze worden vervolgd door hun familie 
en werkgevers. Uiteindelijk ontvluchten ze tijdelijk hun land. Inmiddels is 
het stel weer teruggekeerd om daar Gods werk te doen. Katharina heeft 
geen contact meer met haar familie, maar ze klampt zich vast aan het 
vertrouwen in de Here Jezus en blijft voor haar familie bidden. Zij en haar 
man zijn een huiskerk gestart waar ze geheime gelovigen samenbrengen 
om samen de Here God te aanbidden.

Dit doet Open Doors in deze fase
Voor Open Doors blijft het niet altijd bij alleen een training. Waar mogelijk 
trekken we – in het kader van discipelschap – langere tijd met een christen 
op. Zo hopen we ertoe bij te 
dragen dat de kerk daar zelf 
haar werk kan (gaan) doen. 

Open Doors (vervolg)
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OPEN DOORS-DAG 8.10.2022 

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel 
dat de Here God een Baken van hoop is. Doordat Hij Zijn licht 
laat schijnen in onze levens, mogen ook wij daar weer iets van 
doorgeven. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we 
tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022. Het thema van die 

dag is dan ook: ‘Baken van hoop’.

Net als vorig jaar is de Open Doors-dag zowel online als in het 
echt te volgen. Ontmoet jij onze gasten uit Irak en Colombia in de 
Midden Nederland Hallen in Barneveld, of hoor je hun verhalen 
vanuit je eigen huis? Het kan allebei tijdens het middag- of 

avondprogramma.

Je kunt tickets 
boeken, of de 
bijeenkomst online 
volgen. Hiervoor 
moet je je wel 
opgeven.
Kunnen wij je 
helpen, Elsje en 
ondergetekende 
doen dit graag. 

Adith Slabbekoorn
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Zending: Suriname

Het kinderwerk is uitgebreid met 
12 complete appartementjes voor 
dakloze moeders en kinderen. 
De zorg voor 38 bewoners vraagt 
veel geloof; er zijn noden zowel 
op het gebied van voeding, 
pastoraat en scholing. 
Pas zijn we begonnen met een 
eigen bakkerijtje om zelf te 
kunnen voorzien in brood. Maar 
God is goed en Hij voorziet elke 
dag en ervaren we Zijn zorg en 
voorziening. 
 
De outreach in het binnenland 
gaat intussen ook door. Door 
Covid zijn veel dorpen meer 
geïsoleerd geraakt. Plaatsen die 
voorheen afkerig waren, zijn 
nu open voor het evangelie. De 
afgelopen maanden bezochten 
we nieuwe dorpen in het 
binnenland. Daarbij raakten wij 
extra onder de indruk van een 
vrouw genaamd Gadjamai.  

Ze was jaren zwaar depressief en zag het niet meer zitten. Zowel de dokter als 
verschillende bonumans (toverdokters) konden niets voor haar doen. Toen 
kwam er (circa tien jaar geleden) een zendeling in haar dorp. Wanhopig stak ze 
als enige in het heidense dorp tijdens de campagne haar hand op voor gebed. 
Die avond werd Gadjamai in één keer bevrijd van de depressieve gedachten. 
Vol blijdschap wilde ze iedereen vertellen van Jezus, maar de mensen in het 
dorp waren niet geïnteresseerd. 
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Alleen de kinderen luisterden. Ze kon niet lezen, maar via een audiobijbel 
in het Saramacaans leerde ze steeds meer over Jezus. Met de hulp van de 
zendeling werd er een betonnen zaaltje opgezet in het dorp dat elke zondag 
stampvol is, overwegend met kinderen. ‘Ze komen stoelen en banken tekort’ 
vertelde Kefas, onze contactpersoon. Gadjamai ontvangt ons met open armen 
en we houden een kinderfeest. De laatste vijf jaar draait Gadjamai de kerk in 
haar eentje, stevig ondersteund door de kinderen van haar dorp. Wat was ze 
blij met onze komst. 

Dankzij jullie gebed 
en steun mogen 
we gelovigen 
zoals Gadjamai 
bemoedigen en 
ondersteunen in hun 
trouwe werk voor de 
Heer.

Gods zegen!
Gloria Lie Kwie Sjoe
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Nieuws uit Suriname van Rafiek en Inge

Gemeente Lob Makandra
Met de gemeente gaat het goed, er komen steeds meer nieuwe mensen in 
de kerk en de meeste hebben zich als lid aangesloten. Anderen hebben die 
beslissing nog niet genomen, maar bezoeken wel trouw de samenkomsten. 
Ook mochten wij op de Eerste Paasdag zeven jeugdigen dopen en dat was een 
feestelijk gebeuren. 

De nieuwe opzet om 
Bijbelstudie te doen in 
huiskringen, wordt steeds 
beter bezocht. Voorheen 
werden de Bijbelstudies 
gecombineerd met een 
bidstond en dat bleek op den 
duur toch niet zo effectief te 
zijn vanwege de tijd die dat 
in beslag nam. Nu hebben wij 
vier huiskringen in de wijk, 
waarvan Rafiek er twee mag leiden. We hopen op den duur dat er meerdere 
mensen hun huizen hiervoor zullen openstellen. De bidstond is verplaatst 
naar een andere dag, gekoppeld aan een dag van vasten en gebed. 

Pastorale gesprekken
Pastorale gesprekken gaan gewoon door. De gemeente heeft alle oudste en 
diakenen en de leiders van de verschillende geledingen een pastorale studie 
aangeboden, verzorgd door evangelische Bijbelschool “Apollos”. Velen hebben 
zich aangemeld en de deelnemers zijn heel blij en erg enthousiast over deze 
studie. Dit is een goede ontwikkeling, zodat de pastorale hulpvraag verdeeld 
kan worden onder meer mensen. Een jarenlang gebedsonderwerp van de 
gemeente is door de Heer verhoord! 

Zending: Suriname
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Gevangeniswerk
Evangelisatie Prison Fellowship 
heeft midden juni toestemming 
gekregen van het Ministerie 
van Justitie en Politie om de 
werkzaamheden in de gevangenis 
weer op te pakken, en uit te 
breiden. Naast de filmavonden 
en uitleen van boeken, mogen 
nu ook Bijbelstudies, pastorale- 
en nazorggesprekken verzorgd 
worden. Hierdoor zijn er nu meer 
openingen voor evangelisatie 
gekomen. 

Rafiek heeft al twee Bijbelstudies 
mogen geven in de gevangenis en 
deze werden door ongeveer vijftien 
gedetineerden bezocht. 
We zijn blij dat vanwege het 
afschaffen van de beperkende Covid-
maatregelen, waardoor mensen 
minder bang zijn voor persoonlijk 
contact, wij meer personen kunnen 
bereiken met het evangelie. 

Wij bidden u allen Gods rijke zegen 
toe,

Inge en Rafiek Amirkhan
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Stichting Schreeuw om leven

Stichting Schreeuw om Leven komt al bijna 40 jaar op voor ongeboren leven en 
betere hulpverlening aan vrouwen. Onze hulpverleningsafdeling, Er is Hulp, 
krijgt regelmatig te maken met schrijnende situaties waarbij (jonge) vrouwen 
in een staat van “paniek” kiezen om het nieuwe leven te laten verwijderen. 
We proeven vaak de nood die daarachter schuilgaat. Juist voor deze vrouwen 
willen we er zijn!

Graag zouden wij onze hulpverlening uitbreiden, zodat we 24 uur per dag 
bereikbaar zijn voor hulpvragers. We willen ervoor zorgen dat onbedoeld 
zwangere vrouwen en hun eventuele partners, altijd bij ons terecht kunnen. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar 60 nieuwe vrijwilligers. 
Hoewel we al flink op weg zijn, blijven er nog zo’n 30 vrijwilligers nodig 
om deze uitbreiding op zorgvuldige wijze te realiseren. We vragen iedere 
vrijwilliger om iedere twee weken beschikbaar te zijn. De tijdsblokken 
variëren van drie tot acht uur (waarbij de langere blokken vaak perioden zijn 
van weinig hulpvragen). Na een groepstraining kan de vrijwilliger worden 
ingezet als e-mail- of telefoonvrijwilliger. Later zal er met enige regelmaat 
aandacht zijn voor groepstoerusting.

We zoeken betrokken en enthousiaste christelijke vrouwen die:
- een warm hart hebben voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en  
 hulp nodig hebben;
- werken vanuit een christelijke motivatie;
- zelfstandig kunnen werken;
- goede communicatieve vaardigheden hebben;
- openstaan voor feedback;
- stressbestendig zijn.

Herkent u zich hierin? Dan komen we graag met u in contact! 
U kunt een e-mail sturen naar vangnet@schreeuwomleven.nl met uw 
motivatie en dan nemen we binnenkort contact met u op. Tot dan!

Voor vragen kunt u ook terecht bij Paulien Brink
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Een ‘fonkeltje’ - 10    

Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind gedragen door Uw Geest, en de kracht van 

Uw Liefde.
Opwekking 488 

Vanmorgen lag ik nog een poosje uit te rusten op de bank vanwege 
lichamelijke klachten en een slechte nachtrust. Het was nog vroeg, en stil op 
straat. En door het raam had ik uitzicht op de boom voor het huis. Een stevige 
wind waaide door de takken en de bladeren leken daar plezier in te hebben 
door alle kanten op te ritselen. Er vloog een meeuw langs het raam, een duif, 
nog meer meeuwen, een merel en een kauw. Terwijl ik mij te goed deed aan 
dit ochtendritueel, besefte ik dat die vogels toch ook moeite moesten doen 
om in de lucht te blijven! Hoewel ze dit als het ware automatisch doen, en er 
helemaal geen blijk is van enige krachtsinspanning. Toch kunnen ze het zich 
niet veroorloven hun vleugels niet te gebruiken. Ze zouden neerstorten.
Ze hebben het geleerd toen ze nog jong en onervaren in het nest verbleven. 
Het was een tijd van oefenen, van klapperen en fladderen met hun nog tere 
en zwakke vleugels. Maar er kwam er een dag dat ze het nest uit moesten. 
Vooruit! Vliegen jullie!!! En ze waren er klaar voor! Ze kunnen dus alleen 
maar in de lucht blijven, door hun vleugels uit te slaan en te vliegen. 
Het verenkleed van een zangvogel varieert van 1100 tot 4600 honderd veren. 
Een wilde eend heeft ca. 12.000 veren en een zwaan 25.000 veren. Een kip 
heeft er zelfs 8.000. Hij doet er trouwens weinig mee... is mijn mening.

Als ik dit mooie voorbeeld over vogels mag gebruiken, dan hebben wij als  
christenen, u en ik ook, de sterke vleugels van geloof nodig én gekregen 
bij de wedergeboorte! Geloof is een gave van God (Ef. 2:8). Er wordt zelfs 
gesproken van ‘het geloof van God’ (Rom. 3:3 SV). Dat stelt ons in staat 
boven omstandigheden en dwars door donkere wolken te vliegen. Elke 
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad zegt Matteüs 6:34. Daarom moet 
ik dus zélf elke dag, ja elk ogenblik, mijn ‘geloofsvleugels’ uitslaan als een 
vanzelfsprekendheid, anders stort ik neer. Deze ‘geloofsvleugels’ zijn vol van 
het gedachtengoed van het Woord. Een héél verenpak zelfs van het Woord van 
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God. Een gevleugeld Woord, dat mij in staat stelt op de thermiek van de 
Geest te leven. Mijn blik gericht op de dingen die Boven zijn. Dit betekent 
niet dat ik onverschillig wordt voor de nood, moeite en ziekte van anderen 
en mezelf, of ontken dat ik zorgen heb! Zoals een lied dat uitdrukt: Ruwe 
stormen moge woeden, alles om mij heen zij nacht (Bundel Joh. de Heer)
Nee... maar ik zoek oplossingen en een weg in het Woord van God. Als ik 
dat niet doe, ga ik sukkelen, lukt het vliegen niet meer, is de kracht uit de 
vleugels. Dan moet ik om mijn gezicht nog enigszins te redden ‘iets’ gaan 
ophouden. Zoals er staat: Die met een schijn van Godsvrucht de kracht 
ervan verloochend hebben (2 Tim. 3:5). 

Ongeloof heeft als kenmerk gekortwiekte vleugels. Zo’n vogel met 
afgeknipte vleugels hupt en springt vaak nog zeer tevreden rond. Maar 
komt niet verder dan de grenzen die de boze voor hem bedacht heeft. 
Terwijl hij bedoeld is voor de Hogere atmosfeer van het ‘Hemelrijk’ ,voelt 
hij zich vertrouwd in de kippenren. Het ergste is nog dat hij geen idee heeft 
‘iets’ te missen. Mocht je toevallig een gekortwiekte vogel tegenkomen, 
moedig hem aan (ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. 
Gal. 6:1b) met de eerstvolgende zwerm soortgenoten het luchtruim te 
kiezen, waar hij thuishoort! Zoals Jezus Zelf het zegt: Ik heb voor u gebeden 
dat uw geloof niet zou bezwijken (Luc. 22:32). 
Zullen we weer even onze veren in orde maken? Poetsen, glad strijken en 
zullen we dan weer eens een rondje ‘vliegen’ met elkaar?

‘...gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één 
geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door 
allen en in allen.’ 

Efeziërs 4:6 

Hartelijke groet, Tineke Genger
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Prikbord
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Hannah
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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 
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Preekrooster

Eredienst iedere zondag om 10.00 uur

Het Heilig Avondmaal vieren wij op de eerste zondag van de maand. Diezelfde 
ochtend halen wij de zendingscollecte op. 

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

September
04-09 Harry Zijlstra
11-09 Harry Zijlstra
18-09 Harry Zijlstra
25-09 Arie-Jan Mulder
 

Oktober
02-10 Harry Zijlstra
09-10 Harry Zijlstra
16-10 Jan Barendse Sr.
23-10 Harry Zijlstra
30-10 Harry Zijlstra
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ACTIVITEITEN SEPTEMBER EN OKTOBER

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
   Elke woensdagochtend tot en met eind september 
   wordt er om 11.00 uur geëvangeliseerd bij Keerpunt.  
   Contactpersoon: Ko van Kerkwijk (020-67 66 271). 

Gebedsgroepen: 
Ochtendgebedsgroep: Elke woensdag om 11.00 uur  
Gebedsgroep:  Elke woensdag om 20.00 uur 

Vastendag:   28 september en 26 oktober   

Senioren:   6 september en 4 oktober om 13.00 uur
   Inloop vanaf 12.30 uur        
         
Lighthouse Tieners:     Zondag 4, 18 september en 2, 16, 30 oktober 
   om 10.00 uur

Huiskringen:                 Variërende tijden, voor meer informatie:
   secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Voor actuele activiteiten: zie weekberichten.


