Evangelische Kerk Aarschot vzw
November 2018
Het lied van de maand November
Opwekking 816: Hoogste God
Kom kijken wat de Heer gaat doen,
wees stil voor Zijn besluit:
Hij breekt de boog, het wapentuig,
en bant de oorlog uit.
O Machtige van Israël,
U staat aan onze kant.
Wij hopen op de God die wagens
in het vuur verbrandt.

al is ons hart
verhard;
O God die bergen beven laat, )
kom, overwin ons hart! ) 2x
(Refrein)
Al kolken zeeën om ons heen, )
U bent de God )
die wind en storm bedwingt. )
Ik word stil en weet: ) 2x
al wankelt alles, schudt de aarde )
en gaan volken wreed tekeer, )
mijn God heeft alles in Zijn hand. )

Refrein:
Hoogste God, U draagt ons.
U staat altijd naast ons.
U bent onze schuilplaats.
U bedwingt de storm.
U blijft bij ons in ons diepste lijden.
Waar zijn wij zó veilig
als bij de hoogste God?

(Refrein)
Heer, U draagt ons,
U staat altijd naast ons.
U bent onze schuilplaats.
U bedwingt de storm.

O God van Jakob, groot en sterk
verhef uw stem en spreek;
de aarde beeft en alle bergen
storten zich in zee.
O Heer, die ons in leven laat,

U blijft bij ons in ons diepste lijden.
Waar zijn wij zó veilig
als bij de hoogste God?

Oorspr. titel: Lord of hosts (Psalm 46)
Tekst & muziek: Shane Everett/ Shane Barnard
Ned. tekst: Harold ten Cate
© Jennie Lee Riddle Music/ Tent Peg Music (Adm. Smallstonemediasongs.com)/ Songs From Wellhouse
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Rooster zondagsdiensten
Datum

Dienstleider

Prediking

4 november

David

Vrije Bijdragen

KInderm Zang
oment
Menno Willem

11 november
Avondmaal
18 november

Jasper

Chris

Jos

Meredith

Niels

Mark Paridaens

Jullia

Chris en Greta

25 november
Louis
Karel
Veerle
Willem
Avondmaal
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Kringen

Dag + tijdstip
Maandag om 19u30
Woensdag om 19u30
Woensdag om 19U30
Donderdag om 19u30
Vrijdag om 15u00

KRINGEN
5 november 19 november
7 november 21 november
7 november 21 november
8 november 22 november
9 november 23 november

Locatie
bij Marleen
bij Jos en Gloria
bij David
bij Jasper
bij Karel en Lieve

Bidstonden.

Dinsdag 13 en 27 november bij Chris en Greta.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
4 november
11 november
18 november
25 november

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
Steve
Brigitte
Greet
Anaë
Marijke
David of Veerle
Jasper
Femke
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Koffiedienst

4 november
Louis en Lutgard
11 november
Steve en Deborah
18 november
Wendy en Hope
25 november
Rik en Thérèse
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 November
04) Immer
06) Lucas Creemers
11) Menno
16) Kathinka Lannaert
17) Rita Vandessel
23) Anja
26) Lies, Kylan Lannaert
27) Eva Pabalate

Tieners

Zaterdag 10 november hopen we jullie allemaal te ontmoeten in Diest. We
gaan dan het verhaal van de doop van Jezus met elkaar lezen en daarover
praten.
Zaterdag 24 november gaat de tieneravond door in Testelt. 'De verzoeking
van Jezus' is dan het onderwerp van studie.
Beide tieneravonden zijn van 18.30 uur tot 21.00 uur. Neem je Bijbel mee, dat
is handig bij de studie!

Vrouwen

Hallo allemaal,
We willen jullie graag uitnodigen voor de filmavond die doorgaat op vrijdag 2
november om 19u30 bij Charisas, Werchtersesteenweg 179 in Betekom.
We zullen FREEDOM bekijken, gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de
19e eeuw.
Van harte welkom,
Bea, Veerle en Lieve
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Schoenendoosactie

Ook dit jaar willen wij met onze gemeente deelnemen aan de 24e editie van
Actie4Kids. We willen kinderen blij maken met een mooie versierde
schoenendoos vol met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een
knuffel. De bestemmingslanden van deze actie zijn Zambia, Sierra Leone, Togo,
Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar vluchtelingenkampen op Lesbos.
Miljoenen kinderen hebben het anno 2018 nog steeds heel moeilijk. De slogan
van Actie4kids is “Voor jou van mij”: jouw speelgoed en geld delen met een kind,
dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. Actie4Kids doet er nog
een cadeautje bij: het goede nieuws van het evangelie in de vorm van een
boekje met Bijbelverhalen. Jong en oud kunnen door het vullen van een
schoenendoos laten zien dat er iemand is op de wereld, die aan hen gedacht
heeft.
Met volgende afspraken hopen wij de organisatie in onze gemeente vlot te laten
verlopen:
● De actiefolder met geldenvelop is vooraan in de kapel terug te vinden.
Hierop vindt u alle informatie terug m.b.t. de keuze van schoenendoos,
de doelgroepen waaruit je kan kiezen, hoe je de doos kan vullen met
basismateriaal en aanvullende spullen, wat niet in de doos mag, ....
Iedere deelnemer leest deze actiefolder alvorens de schoenendoos te
vullen.
● De schoenendoos wordt niet meer door de kinderen in de kapel, maar
thuis met papa en/of mama gevuld. Het is goed om de kinderen hierbij
te betrekken, zodat zij ook leren dat het leuk is om te geven. Tijdens de
zondagsschool op 16 oktober zal Marijke samen met de kinderen zorgen
voor tekeningen en een boodschap aan de kinderen die een
schoenendoos ontvangen. Kinderen die niet aanwezig kunnen zijn op
zondag 16 oktober kunnen zelf een "Message in a box" downloaden van
www.actie4kids.org, en deze toevoegen aan de doos.
● De bijdrage voor organisatie en transport komt op 5€ per doos.
Wij hopen dat gezinnen met meerdere kinderen, die meerdere
schoenendozen willen vullen, hierin gesponsord worden door mensen die
geen schoenendoos wensen te vullen. Deze mensen kunnen wel een
actiefolder met geldenvelop nemen, en deze geldenvelop samen met het
bedrag dat zij willen sponsoren, in de collectebus aan de ingang van de
kerk deponeren, en dit vóór 28/10/18.
● Iedere deelnemer of deelnemend gezin laat aan Marijke weten hoeveel
dozen zij zullen vullen, zodat we dit ook kunnen afstemmen met de
sponsoring via de collectebus. Dit mag mondeling, per mail, sms, ...
● De schoenendozen zelf verwachten wij uiterlijk op 04/11/18 in te
zamelen achteraan in de kapel.
Alvast heel veel dank om deze actie mee te ondersteunen, en heel veel plezier bij
het vullen van een schoenendoos!
Vriendelijke groeten,Marijke
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De Springplank info: een 'Little Free Library’/een nieuwe frigo

We hebben weer een nieuwtje op De Springplank: een 'Little Free Library'.
Dit is een minibibliotheek waarbij het de bedoeling is dat je hier een boek uit
kan meenemen en een ander boek voor in de plaats kan zetten.
Hier kunnen zowel boeken voor kinderen (heel graag!) als voor volwassenen
in geplaatst worden.
Graag vragen we wel om boeken in goede staat, die ook zoveel mogelijk
aansluiten bij de schoolvisie.
Echter is iedereen welkom om boeken te lenen en geven, dus ook
buurtbewoners, wandelaars en mensen die op zoek gaan naar deze
plaatselijke initiatieven.
Het Springcomité zal wel een oogje in het zeil houden, ook om bijvoorbeeld
sluikstorten tegen te gaan.
De regels kan je nalezen aan de binnenkant van de boekentil, maar hier ook
alvast -de officiële- regels:
Je mag de boeken in dit kastje gratis meenemen op voorwaarde dat voor elk
boek dat je meeneemt, je een ander boek in de plaats zet.
Op die manier krijgt het kastje steeds nieuwe boeken en kan je zelf vaak
terugkomen!
Geen oude rommel graag! Breng goede boeken mee die je zelf graag
gelezen hebt en die je met plezier aan anderen doorgeeft.
We wensen je veel leesplezier!
De Springplank en Het Springcomité
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