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April 2018
Het lied van de maand April
Opwekking 705: Toon mijn liefde
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinToon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen
-RefreinOorspr. titel: Love Each Other // Tekst & muziek: Graham Kendrick //Ned. tekst: Peter Van Essen //
(c) 2008 Make Way Music /Small Stone Media
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Hij is er echt!
Ik moet je iets vertellen:
er is iets moois gebeurd (wat?)
Ik heb geen nieuwe bril op
maar alles lijkt gekleurd (hoezo?)
eerst zag ik niets meer zitten
toen heb ik Hem ontmoet (wie?)
Jezus, mijn beste vriend
en Hij maakt alles goed! (yeah!)
Hij leeft, Hij leeft, ja Hij leeft
Hij is heel dichtbij
Hij leeft, Hij leeft, ja Hij leeft
en Hij geeft om mij
Hij zal er altijd voor mij zijn
dat heeft Hij zelf gezegd
Hij leeft, Hij leeft (Jezus leeft)
Hij is er echt!
Misschien wil je wel weten
hoe alles is gegaan (vertel!)
Eerst voelde ik me eenzaam
maar Hij klopte bij mij aan (klop-klop!)
Ik deed de deur wijd open
en liet Hem in mijn huis (wow!)
Jezus, mijn beste vriend
nu woont Hij bij mij thuis (yeah!)
Hij leeft, Hij leeft, ja Hij leeft
Hij is heel dichtbij
Hij leeft, Hij leeft, ja Hij leeft
en Hij geeft om mij
Hij zal er altijd voor mij zijn
dat heeft Hij zelf gezegd
Hij leeft, Hij leeft (Jezus leeft)
Hij is er echt!
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Jaarthema

Serie 6: Licht zijn door de Heilige Geest
De afgelopen serie stond in teken van Pasen,
van Zijn opstanding uit de dood.
We bouwen hierop verder: Na Zijn
opstanding verscheen hij nog 40 dagen aan
Zijn volgelingen.
Daarna steeg Hij op naar de hemel en
stuurde Zijn Geest om ons te veranderen om
ons zo in te schakelen in Zijn plan voor de
wereld.
Serie 6 handelt dan ook over hoe de Heilige Geest met ons aan de slag wilt
gaan om dit plan te realiseren.
Deel 1: De Heilige Geest verandert ons hart (Karel)
(Joh 7:37-39, Gal 5:18-26, Luc. 6:45)
Uit het hart komen lelijke dingen voort, maar door Zijn Geest ontstaat er een
bron van
zegen.
Deel 2: De Heilige Geest rust ons toe (Chris)
(Joh 14:15-17, Joh 15:26-16:11, 1 Kor. 12:4-11, Hnd. 9:31)
De Heilige Geest zorgt ervoor dat we ons bruikbaar zijn voor Zijn plan. Wat
leert Hij ons?
Wat doet Hij door ons?
Deel 3: De Heilige Geest maakt ons klaar om Zijn vergeving uit te dragen
(Jasper) (Joh. 20:19-23, 1 Cor. 5:1-5, Psalm 51:12-17)
Zonder Heilige Geest is vergeving niet mogelijk. Zijn Geest maakt dat we Zijn
vergeving kunnen uitdragen.
Tip: lees deze teksten alvast eens op voorhand door om voorbereid te zijn om
de preken.

Rooster zondagsdiensten
Datum
1 april
(Pasen)

Dienstleider
Jasper

Prediking
David

Leesteksten

8 april
Avondmaal
15 april

Louis

Karel

Joh 7:37-39, Gal 5:18-26,
Luc. 6:45

Alfred

Chris

Joh 14:15-17,Joh 15:26-16:11,
1 Kor. 12:4-11, Hand. 9:31

Thema: het klopt als een
bus!

Joh. 20:19-23, 1 Cor. 5:1-5,
22 april
Glenn
Jasper
Psalm 51:12-17
Avondmaal
Ef. 4:7-10
29 april
Jelle
Gie
Open Dienst
Verantwoordelijke dienstleiding: Alfred / Verantwoordelijke prediking: David
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Kringen

Dag + tijdstip
Maandag om 19u30
Woensdag om 18u00

9 april
10 april

KRINGEN
23 april
24 april

Woensdag om 19u30
Donderdag om 19u30
Vrijdag in namiddag

11 april
12 april
13 april

25 april
26 april
27 april

Locatie
bij Marleen
Menno en Meredith
Jasper en Anja
Chris en Greta
Glenn en Katrien
Karel en Lieve

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Koffiedienst

Toezicht kinderen 5-12 jaar
Anja/Julia
Greet
Marijke
Ilona
Steve

Crèche (kinderen -5)
Brigitte
Florami
Femke
Veerle en David
Katrien

1 april
Robin en Greet
8 april
François en Agnes
15 april
Gust en Dorka
22 april
Marijke en Florami
29 april
Ilona en David
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter gewone melk
∼ suikerklontjes
∼ 1 fles mineraalwater
∼ koekjes
∼ 3 bussen sap
Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen
en restanten mee naar huis alsook een plastieken zak om het afval in te doen
Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen.
Verjaardagen in de maand April
3) Ralph
6) Deborah
7) Robin, Astrid
9) Meredith
10) Anaë
14) David, Igor
17) François
20) Louis, Kaat
24) Maurice
27)Marie-Josée
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Tieners

14 april komen we samen voor een tieneravond bij Menno thuis in Diest.
Van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Van 27 - 29 april gaan we op tienerweekend.
Verdere informatie hierover krijgen jullie via de mail.

Vrouwen
beste EVA

Onze volgende samenkomst willen we plannen op vrijdag 6 april.
Charis Vleugels wil ons iets komen vertellen over haar ervaringen in
Zuid-Afrika.
De vrouwenavond zal doorgaan bij Veerle om 19:30 uur.
Gods zegen toegewenst,
Bea, Veerle en Lieve

Financiën EVKA

Als kerk hebben we ook kosten. Daarom geven de leden en vele bezoekers
regelmatig een gift aan de Kerk. Het geld van de Evangelische Kerk Aarschot
wordt beheert door een eigen VZW.
Van uw giften worden de huur en onderhoud van het gebouw en de
loonkosten van de voorganger gedragen. Jaarlijks wordt ook een bedrag
opzij gezet voor evangelisatie, voor de zondagsschool werking, voor de
mediatheek, etc. We organiseren regelmatig open activiteiten in Aarschot en
steunen vaste christelijke projecten. U kan altijd een overzicht van de
concrete budgettering, de inkomsten en de uitgaven opvragen bij Jelle
Creemers; hij zal u hier graag in voorzien.
Indien u ook wil bijdragen kan dit op het rekeningnummer 739-0102142-02 of
via de collectebus in de kerk.

Open dienst
Op 29/5 is het onze volgende open dienst. Gie zal naar aanleiding
van Hemelvaart spreken over het thema:
“Hoe Jezus de hemel bij ons bracht”, op basis van Ef. 4:7-10.
We roepen jullie graag op om mensen uit te nodigen zodat ze
kennis kunnen maken met Zijn realiteit.
Bidden jullie ook verder mee voor een gezegende dienst,
waarin harten geraakt mogen worden?
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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.
Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om een mailbericht te verzenden is
het steeds mogelijk om een gebedsverzoek te doen.
Dit kan telefonisch of via sms
bij Therese: 0498/ 274737 Bij Glenn: 0485/792239
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.

6

Bijdrage 1
3 Kostbare offers die je God kan schenken
(Pastor Jack Wellman)
Jij en ik hebben 3 zeer kostbare zaken van God ontvangen, wat kunnen we
Hem teruggeven?

Jouw tijd
Er is één iets dat God kan gebruiken, waar je zelf niet over nadenkt en dat is… jouw
tijd.
Jouw tijd is waarschijnlijk een kostbaar gegeven, waar je steeds te weinig van bezit,
net zoals dat bij de meesten van ons het geval is. Wanneer je jouw tijd echter
spendeert aan de juiste dingen, dan maak je er nuttig gebruik van. Op die manier
ben je een goede rentmeester met hetgeen je werd toevertrouwd en vermits niemand
van ons weet wanneer onze laatste dag is aangebroken, moeten we het meeste
maken van de tijd die ons door God gegeven is.
Beschouw jouw tijd als een offer voor de Heer, spendeer het wijs, op dezelfde manier
waarop ons gevraagd wordt met geld om te gaan. Ga even na of je meer tijd
doorbrengt op Facebook, of met je “face” in HET boek?
Zulke zaken moeten ons doen nadenken en bevrijding vragen bij de Heer, want tijd
die we spenderen aan onszelf, is zelden wat belangrijk is voor het koninkrijk van de
Allerhoogste.

Jouw talent
Ik geloof dat iedereen over meerdere, maar op zijn minst over één talent beschikt.
Een talent dat kan gebruikt worden voor het lichaam van Christus. Wat het ook
moge zijn, je kan dit gebruiken tot glorie en eer van Jezus zelf. Immers, wat gedaan
wordt voor de kleinste onder ons, wordt gedaan voor Hem. Bedenk dus even wat je
talent is; jouw glimlach en positieve attitude, een leven vol geloof leven, het talent om
te luisteren zonder te veroordelen? Misschien is het wel kunst, loodgieterij of
gewoon een ijverig persoon zijn. Dit alles kan gebruikt worden voor Gods koninkrijk.
Wanneer we stilstaan en de Samaritaan helpen, tonen we de liefde van God.
Wanneer we onze tijd en middelen gebruiken, kan onze vrijgevigheid iemand naar
Christus leiden.
Wat jouw talent ook moge zijn, gebruik het voor de glorie van God.
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Jouw schat
Jezus zei: “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” (Matt. 6:21) Daarom zei de
Heer: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en
dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot
noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.” (Matt. 6:19-20)
Wat je ook bewaart hier op aarde, het zal de Heer geen goed doen, maar wat je hier
op aarde goed doet voor de Heer, maakt dat je schatten bewaart in de hemel.
Ingestuurd door Gloria Dela

Bijdrage 2
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