Evangelische Kerk Aarschot vzw
September 2018
Het lied van de maand September
Opwekking 314: Geprezen zij de Heer
Geprezen zij de Heer
voor zijn liefde en kracht.
Geprezen zij de Heer.
Hij heeft alle macht.
Wij verhogen U Heer
met een hart vol vreugd (2x)
en wij geven U eer,
U die ons verheugt.
Geprezen zij de Heer
voor zijn lankmoedigheid.
Geprezen zij de Heer
voor zijn heiligheid.
Breng dank aan de Heer, jouw God.
Geef eer met een dankbaar hart.
Open je hart voor Hem vandaag!
Ik zing een nieuw lied
en breng Hem de hoogste eer
want de nieuwe dag
is vol zegen van de Heer!
Ik zing een nieuw lied
en breng Hem de hoogste eer.

Zet je hart wijd open
en zing je lied voor Hem!

Tekst & muziek: onbekend // Ned. tekst: Elly Zuiderveld
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Rooster zondagsdiensten
Datum

Dienstleider

Prediking

KInderm Zang
oment
Menno Willem

2 september

Louis

Vrije Bijdragen

9 september
Avondmaal
16 september

Jasper

Gastspreker: Niels Julia

Eric en Nathalie

Louis

David *

Chris en Greta

Veerle

23 september David
Zendelingen **
Anja
Avondmaal
30 september Jasper
Gie
Menno
Verantwoordelijke dienstleiding: & prediking: David

Willem
Meredith

* 16/9 is het visie-zondag. Die dag willen we als oudsten onze visie delen en
hoe we daar handen en voeten aan willen geven, het zou goed zijn
mochten we met velen aanwezig zijn.
** 23/9 is het zendingszondag en komen een aantal mensen hun bediening
met ons delen, waaronder Joas Maria 'Stem der martelaren'.

Kringen

Dag + tijdstip

KRINGEN
Locatie
De kringen beginnen in de week van 24 september.
We zullen het bijbelboek 2 Tim. behandelen.
Verdere info volgt nog in september.

Bidstonden.

Dinsdag 4 en 18 september bij Chris en Greta.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
2 september
Greet
Florami
9 september
Anja
Anaë
16 september
Steve
Veerle
23 september
Ilona
Brigitte
30 september
Marijke
Femke
Op maandag 17 september komen om 19.30 uur alle zondagsschool leiders
bij elkaar. Dit zal bij Jasper en Anja thuis gebeuren.
Iedereen die mee wil werken in het kinderwerk is welkom.
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Koffiedienst

2 september
Jos en Gloria
9 september
Gie en Bea
16 september
Brigitte en Ilona
23 september
Robin en Greet
30 september
François en Agnes
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 September
04) Elion Put
06) Hope Verelst
08) Roelanda
09) Lisa Camps
14) Jozef Meganck
19) Steven Lannaert
21) Dorka
30)Agnes

Tieners

Ha Tieners,
We willen ons nieuwe tienerjaar starten op zaterdagavond 15 september.
Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in Testelt bij Jasper en Anja thuis. We zullen
starten met een gezamenlijke maaltijd om 17.30 uur.
De volgende tieneravond is bij Menno op 29 september en start om 18.30 uur.
We sluiten onze tieneravonden af om 21.00 uur. Allemaal hartelijk welkom!
Ook als je nog nooit geweest bent, kom gerust een keer langs om de sfeer te
proeven!
Hartelijke groeten namens de tienerleiding,
Menno, Jasper en Anja
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Bijdragen
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