Evangelische Kerk Aarschot vzw
Januari 2019
Het lied van de maand Januari
Opwekking 763 – Ik heb u nodig:
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.
-RefreinO mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
-RefreinLeer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
-Refrein- -2xU pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.-2xMatteüs 6:32, Romeinen 8:34, Psalm 103:3
Tekst & muziek: Daniel Carson / Kristian Stanfill / Christy Nockels / Matt Maher / Jesse Reeves
Ned. tekst: Gert van der Vijver
© 2011 Thankyou Music/worshiptogether.com/SixSteps Music / Sweater Weather Music / Valley of Song Music / Smalle Stone
Media
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Rooster zondagsdiensten
Datum
6 januari

Dienstleider
David

Prediking
Vrije Bijdragen

13 januari
Avondmaal
20 januari

Jasper

Niels

Louis

Gastspreker:
Kurt Maeyens
Chris

KIndermoment Zang
Menno
Erik en
Nathalie
Yuliya
Willem en
Niels
Anja
Meredith

27 januari
Niels
Veerle
Ilona
Avondmaal
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Leesteksten
Datum
6 januari

Titel
De
twaalfjarige
Jezus in de
tempel

13 januari

Jezus en de
duivel

20 januari

Jezus is in
Nazaret

27 januari

Gasten op
een bruiloft
vasten niet

Leestekst
Deze zondag is de eerste van een eerste
blok met vier verhalen over Jezus uit het
Lucas-evangelie. Jezus groeit op en begint
aan zijn werk in Galilea.
Lucas 2:41-52 staat hier centraal
Dit is de tweede zondag van een blok met
vier
verhalen
over
Jezus
uit
het
Lucas-evangelie.
Lucas 4:1-13 staat centraal: de duivel
probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt
daar niet in.
Jezus groeit op en begint aan zijn werk in
Galilea.
Lucas 4:14-22 vertelt: Jezus leest in de
synagoge van Nazaret een tekst uit het
bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst
op dat moment werkelijkheid is geworden.
Laatste zondag met vier verhalen van het
Lucasevangelie.
Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom
zijn leerlingen niet vasten, vertelt hij
verschillende voorbeeldverhalen. Die maken
duidelijk dat zijn boodschap niet altijd past bij
oude gewoontes.
Dit lezen we in: Lucas 5:27-39
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Kringen

Dag + tijdstip
Maandag om 19u30
Woensdag om 19u30
Woensdag om 19U30
Donderdag om 19u30
Vrijdag om 14u30

KRINGEN
14 januari
28 januari
16 januari
30 januari
16 januari
30 januari
17 januari
31 januari
18 januari
1 februari

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

Bidstonden.

Dinsdag 8 en 22 januari bij Chris en Greta.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
Ilona
Brigitte
Marijke
Anaë
Jasper
Femke
Ilona
Florami

Koffiedienst

6 januari
Georges en Nora
13 januari
Daniël en Marleen
20 januari
Menno en Meredith
27 januari
Claude 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.
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Verjaardagen in de maand Januari

01) Gloria Dela
03) Brigitte
10) Chantal Inde
11) Nathalie Druot
14) Greta De Haes / Daniël Hermans
16) Greet
17) Rosalin
20) Faye Verelst
21) Zwannet

Tieners

5 januari willen we gaan poolen. Van 19.00-21.00 uur in Den Abricot in
Aarschot. Neem 10 euro mee voor de huur van de tafels en iets te drinken.
19 januari komen we samen in Diest bij Menno thuis, van 18.30 -21.00 uur.

Anja
PS zojuist ontdekten we dat Jaspers broer de 5e januari 40 wordt en een avondfeestje houdt;
We moeten dus nog even gaan puzzelen hoe we dat gaan organiseren en of we de tiener
poolavond evt gaan verzetten. Eventueel zal Anja dit rechtstreeks aan de tieners doorgeven.

Vrouwen
Noteer alvast in jullie agenda: vrijdag 11 januari filmavond.
Meer details komen later.
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Mededeling rondom de lofprijsavond 2019

Beste lofprijzer,
Er is goed en minder goed nieuws rondom de lofprijsavond.
Het goede nieuws is dat we ook in 2019 iedere derde vrijdag van de maand (behalve in
november op 8/11) de kapel zullen vullen met zang en muziek tot eer van onze goede
Heer en God, en tot bemoediging en getuigenis voor de mensen.
Het minder goede nieuws is dat de familie Sablon met de koffie-/frisdrank en hapjes
bediening gaat stoppen. Drie jaar lang hebben we mogen genieten van heerlijke
hapjes en drankjes die Greet, Robin, Anaë en Yelena steeds heel aangenaam klaar
maakten en presenteerden aan alle bezoekers en medewerkers op de lofprijsavond.
Robin heeft ons ook steeds trouw geholpen bij het afregelen van het geluid.
Voor hun gaan er nu andere deuren open en zij voelen zich geroepen om in
dienstbaarheid aan de familie in Christus, andere projecten te ondersteunen.
Bij deze dus een oproep aan iedereen die graag zou willen helpen met koffie maken
etc. om aan te bieden tijdens de pauze en ook aan wie graag helpt met de afstelling
van het geluid. Je mag me iets laten weten als je hierbij graag zou willen helpen.
Eventueel ook via telefoon 0496 82 52 47 of email: willemcome@gmail.com
Suggesties voor liedjes om te zingen tijdens deze avonden mag je ook steeds
doorgeven, of ze opschrijven op het lijstje in de kapel.
Hier nog even alle data van 2019 op een rijtje:

18 januari
15 februari
15 maart
19 april

17 mei
21 juni
18 juli
15 augustus
5

20 september
18 oktober
8 november
20 december

Bijdragen:

Mannenactiviteit Voorjaar 2019
Hallo iedereen,
Bij de zoektocht naar nieuwe, originele ideeën
om als mannen nog eens samen te komen heb
ik het volgende gevonden en stel ik voor:
http://www.extremekart.be/
(16 € per persoon voor 1 sessie van 15 min. // ligt in herselt)
Ik heb wat meer informatie gevraagd en het is daar altijd vrij druk, dus er zou een
datum moeten bepaald worden +- 3 weken op voorhand. (zie eerdere mail)
Hopelijk zijn we met voldoende om deze 'Formula 1 for the people' tot een goed
einde te brengen... mogen de "snelste" winnen :-) :-) ;-)
Bijbeltekst ter overdenking:
En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de
laatsten zullen zijn’ (Lucas 13:30, zo ook Marcus 10:31).
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