Evangelische Kerk Aarschot vzw
Juni 2018
Het lied van de maand Juni
Opwekking 700: Een Nieuwe Dag

Kom zing een nieuw lied
want dit is een nieuwe dag.
Zet de poorten open
en zing je lied voor Hem.

Breng dank aan de Heer
jouw God.
Geef eer met een dankbaar
hart,
Hij toont zijn liefde hier
vandaag!

Kom zing een nieuw lied
Hij heeft je roep gehoord.
En de trouw en liefde van
God
zijn ook voor jou!

Breng dank aan de Heer,
jouw God.
Geef eer met een dankbaar
hart.
Open je hart voor Hem
vandaag!

Hij glimlacht en schijnt zijn
licht op ons.
Hij redt ons en steunt ons
liefdevol.
Mijn Redder, mijn sterkte is
de Heer.
Deze dag leef ik voor Hem
en geef Hem eer!

Ik zing een nieuw lied
en breng Hem de hoogste
eer
want de nieuwe dag
is vol zegen van de Heer!

Zijn goedheid rust elke dag
op ons.
Zijn liefde verdrijft de angst
in ons.
Mijn schuilplaats, mijn
toevlucht is de Heer.
Deze dag leef ik voor Hem
en geef Hem eer!

Ik zing een nieuw lied
en breng Hem de hoogste
eer.
Zet je hart wijd open
en zing je lied voor Hem!
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Zeg Het Voort

Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Heer verrezen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verrezen is

Refrein
Zeg het voort (zeg het voort)
Zeg het voort (zeg het voort) Geef het door dat de Heer verrezen is
Zeg het hier (zeg het hier)
Zeg het daar (zeg het daar) Want het woord is waar

Omdat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat dat de Heer verheerlijkt is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Heer verheerlijkt is
(Refrein)

Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Heel de wereld door
Omdat de Geest gekomen is
Zingen wij in koor
Tot de wereld hoort
Dat de Geest gekomen is
(Refrein)
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
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Serie 7: De waarheid: echt versus onecht
De laatste serie van het jaar handelt over waarheid. We hebben alvast eens
gelezen/gehoord: “Jezus is de weg, de waarheid en het leven”. Beter vertaalt
is dat: “Jezus is de waarachtige weg naar het leven”. Waarheid in het Grieks
draagt ook iets mee van ‘in tegenstelling tot’. En dus, in tegenstelling tot
andere wegen - die vals zijn, die ons aangesmeerd worden - is er maar één
waarachtige weg. Dat is Jezus zelf. In Zijn licht lopen we niet verloren en
komen we op bestemming. We bestuderen in deze prekenserie hoe wij in dit
licht kunnen wandelen.
Preek 1: Wat is waarheid?
(Joh 18:33-38, Joh 8:42-51, Joh 17:17-26)
Jezus is de waarheid, maar dat klinkt zo cryptisch. Hoe kan een persoon de
verlichamelijking van waarheid zijn? Wat maakt Jezus geloofwaardig? En hoe
kan Zijn waarheid onze waarheid worden?
Preek 2: Jezus, de waarachtige weg tot het leven
(Joh 14:1-11, Joh 5:19-36, Joh 8:21-29)
Jezus is heengegaan om een plaats voor ons gereed te maken. Op welke
manier is Jezus de weg om daar te geraken? Thomas leek nog niet te
begrijpen dat we God echt leren kennen door Jezus. Hoe zit het met ons?
Preek 3: Jezus, het waarachtige licht
(Joh 3:20-21, Joh 1:9, Jak 1:22-27)
De waarheid is iets wat je doet. Deze preek gaat over hoe Jezus je corrigeert
in onze dagdagelijkse wandel met Hem.

Rooster zondagsdiensten
Datum
3 juni

Dienstleider
Alfred

Prediking
Karel

10 juni
Avondmaal
17 juni

Jasper

Vrije Bijdragen

Alfred

Gastspreker: Mark

Leesteksten

Joh 14:1-11, Joh 5:19-36, Joh
8:21-29

Keuze gastspreker

Joh 3:20-21, Joh 1:9, Jak
24 juni
Louis
Jasper
1:22-27
Avondmaal
Verantwoordelijke dienstleiding: Alfred / Verantwoordelijke prediking: David
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Kringen

Dag + tijdstip
KRINGEN
Locatie
Maandag om 19u30
4 Juni
/
bij Marleen
Woensdag om 18u00 6 Juni
/
David en Veerle
Woensdag om 19u00 6 Juni
/
Chris en Greta
Vrijdag om 10u00
7 Juni
/
Karel en Lieve
De kring voor de tweede helft van juni staat niet ingeroosterd omdat iedere
kring zijn eigen variant en datum afspreekt om het kring jaar af te sluiten.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Toezicht kinderen 5-12 jaar
Anja
Greet
Steve
Marijke

Crèche (kinderen -5)
Lies
Brigitte
Veerle en David
Florami

Koffiedienst

3 juni
Karel en Lieve
10 juni
Wendy en Hope
17 juni
Irene en Paloma
24 juni
Steve en Deborah
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 en elkaar informeren.
Verjaardagen in de maand Juni
11) Conny Alaerts
17) Yulia
18) Therese
23) Jos
25) Maria
27) Agnes Cambré
28) Wendy
29) Ilona
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Tieners

Zaterdag 9 juni verwachten we jullie om 18.30 uur in Testelt. Als jullie volhardt
hebben met de uitdaging voor Bijbellezen, gaan we deze avond een ijsje
eten in Averbode!
Zaterdag 23 juni is onze laatste tieneravond van dit seizoen. Je krijgt hier
verder nog informatie over via de mail.
Verder gaan we nog een sponsorwandeling houden om het project Samaria
van Theodore en Irene in Burkina Faso te steunen.
Dit gaat door op zondag 1 juli na de kerkdienst. We gaan te voet van de kerk
naar Diest, met een tussenstop in Testelt. Hou de datum vast vrij. Verdere
informatie en sponsorlijsten volgen nog.

Info Zondagsschool

Op zaterdag 9 juni gaan we met de kinderen van de zondagsschool een
middag doorbrengen in het Meetshovenbos (naast 't Wit Toreke in Aarschot).
We verwachten alle kinderen daar om 14.00 uur op de parking. Om 17.00 uur
is het programma afgelopen. We gaan pannenkoeken eten, spelletjes doen
en nog meer leuks! Graag horen we wie er allemaal komen via Anja.

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:
BE32 7390 1021 4202 (BIC: KREDBEBB) of via de collectebus in de kerk.
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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
Geef je ook een verdere update van je gebedspunt? Zo weten de bidders of
ze moeten stoppen met bidden, of ze mogen danken, enz, ...
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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Bijdrage 1
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