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Het lied van de maand December
Opwekking 710 - Vader, maak mij tot een zegen

Zegen mij op de weg die ik
moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik
zal staan
Zegen mij in alles, wat U van
mij verlangt
O God zegen mij alle dagen
lang!

Zegen ons waar we in geloof
voor leven
Zegen ons waar we hoop en
liefde geven
Zegen om de ander tot zegen
te zijn!
O God zegen ons tot in
eeuwigheid

Vader maak mij tot een zegen Vader maak ons tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Hier in de woestijn
Regen op mij met uw Geest
Wachtend o
 p Uw milde regen
Heer
Om zelf e
 en bron te zijn
Jezus kom tot mij
Met een h
 art vol vrede
Als de Bron van leven
Zijn wij zegenend nabij
Die ontspringt diep in mij
Van uw l iefde delend
Breng een stroom van zegen
Waarin wij zelf tot bron van
Waarin U zelf steeds mooier
zegen z
 ijn
wordt voor mij
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Wachten op het wonder
Wachten op het wonder
wachten op het kind
wachten op het wonder
dat een nieuwe tijd begint
Refrein:
Immanuël, Immanuël
God zal met ons zijn
Immanuël, Immanuël
God zal met ons zijn
Wachten op het wonder
wachten op het licht
wachten op het wonder
van dat heerlijke bericht
Refrein
Wachten op het wonder
wachten op Gods stem
wachten op het wonder
dat Hij doet in Bethlehem
Refrein
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Rooster zondagsdiensten
Datum
3 december
10 december
Avondmaal
17 december

Dienstleider
Jasper
Jelle

Prediking
Vrije bijdragen
Jules Dubrulle

Leesteksten

Alfred

Jasper

Joh 21:15-19, Hand 2:14-40,
Joël 2: 28-32
Joh 13:1-17, Hand 2:43-47,
psalm 133

Keuze gastspreker

24 december
Glenn
Karel
Avondmaal
Joh 17, Hand 6:1-7, Lev. 26:12
31 december
Louis
Gie
Verantwoordelijke dienstleiding en prediking: Alfred

Jaarthema
Dit jaar behandelen we het thema ‘Jullie zijn het
licht van de wereld’. Op basis daarvan werden 7
series van 3 preken over dit thema vastgelegd.
Nadat we gekeken hebben naar het licht in Jezus
christus (serie 1) en wie wij zijn als licht in deze wereld
(thema 2), gaan we nu verder in op hoe we samen –
als collectief, als gemeente – licht kunnen zijn in de wereld.
De serie van de maand december gaat dan ook in op de vraag: Wat is de
kerk?
Jasper zal spreken over de voorbereiding en de geboorte van de kerk. Karel
zal verder spreken over een gemeenschap die elkaar de voeten wast. Tot slot
sluit Gie de serie af met te spreken over de eenheid in de gemeente, die de
tegenstander tracht te verbreken.
10 december komen we niet samen in de kapel van Bergvijver!
We komen dan samen in het gebouw van de School met de Bijbel in
Aarschot. Adres is: Godshertogstraat 36, 3200 Aarschot.

Kringen
In December zijn er zoveel afwijkingen (en feestjes), dat iedere
kring dit zelf invult. Iedere kringleider geeft de info aan de leden.
Bidstonden

Donderdag 14 en 28 November is er om 19.30 uur bidstond bij Jos en Gloria.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
3 december
10 december
17 december
24 december
31 december

Crèche (kinderen -5)
Florami
Femke
Veerle en David
Katrien
Greta
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Toezicht kinderen 5-12 jaar
Marijke
Ilona
Steve
Greet
Anja

Koffiedienst

3 december
Louis en Lutgart
10 december
Rik en Therese
17 december
Steven en Sabrina
24 december
Robin en Greet
31 december
Jos en Gloria
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter  gewone melk
∼ suikerklontjes
∼ 1 fles mineraal water
∼ koekjes
∼ 3 bussen sap
Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen
en restanten mee naar huis. Graag ook een vochtige vod meebrengen om
de tafel af te vegen en een plastieken zak om al het afval in te doen.
Verantwoordelijke koffiedienst: Dorka.

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Verjaardagen in de maand December
2) Ipe van der Deen
6) Vova
12) Sten
21) Nathan van der Deen
23) Aria, Angelo
29) Karel

Tieners

9 december zijn alle tieners welkom in Testelt om weer verder te gaan met
onze studies over de zaligsprekingen.
23 december hebben we in Diest een
alternatief programma.
We gaan samen koekjes bakken voor bij
de kerstdienst en daarna houden we een
fakkeltocht (buiten

).
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Evangelisatie
Iedereen die zich wil die mee wil nadenken en mee wil werken
aan hoe we als Kerk een licht kunnen zijn in Aarschot, is
uitgenodigd op de komende evangelisatievergadering.
Maandag 11 december om 19.45 bij Jasper thuis.
Adviesraad
Voor de leden van de adviesraad is er een vergadering op 19
december om 19.45 uur bij Jasper thuis
Een bijdrage omtrent gebedsmail :

Bidden voor elkaar:
Wij geloven dat als mensen bidden, God kan
werken in levens en omstandigheden.  Graag
willen wij als Evangelische Kerk Aarschot de
mogelijkheid aanbieden tot gebedsbemiddeling.
Sinds kort hebben we een e mail adres
aangemaakt waar je in contact gebracht wordt
met een gebedsteam die voor jou wil bidden.  God kan grote dingen doen
door gebed en als je jezelf daarvoor openstelt, kun je dit in je eigen leven
ervaren.  Voel je vrij om gebed te vragen via opgegeven email adres:
vraagvoorgebed@gmail.com.  Je gebedsonderwerpen worden in vertrouwen
behandeld.
Op zoek naar vaste bidders / gebedsteam:
Als jij graag iets voor mensen wilt betekenen door voor ze te bidden, kan je
jezelf hiervoor opgeven bij Jasper als vaste bidder.
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