Evangelische Kerk Aarschot vzw
Februari 2019
Het lied van de maand Februari
Opwekking 609 – U bent heilig:

(Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag
Ik wil volgen
Ik wil luist'ren
Van U houden
Iedere dag

-

(man) (vrouw)
Wil ik eren - Zo volmaakt en rein
Ik wil zingen - U die leven geeft
En juichen - Mij bevrijding bracht
In aanbidding - En voor eeuwig
leeft
mij buigen - U hebt alle macht
U de Heer - U de Alfa, Omega
aller Here - Eens zal ik U zien
U mijn God - U mijn Meester,
Messias,
Wil ik eren - Verlosser en Vriend

Ik wil volgen
Ik wil luist'ren
Van U houden
Iedere dag

(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbidding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emmanuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God

(man + vrouw)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef
alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef
alleen voor U.

Hebreeën 12:28-29, Openbaring 15:3-4
Tekst & muziek: Mark Imboden / Tammi Rhoton
Ned. tekst: Peter van Essen / Eric Lagerström / Robert Weijer
© 2001 Barn Music / Martha Jo Publishing / 2004 Small Stone Media
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Rooster zondagsdiensten
Datum
3 februari

Dienstleider
Karel

Prediking
Vrije Bijdragen

10 februari
Avondmaal
17 februari

Louis

Jasper

KIndermoment Zang
Greta
Willem en
Niels
Menno
Meredith

Niels

Karel

Yuliya

Willem en
Niels
24 februari
Jasper
Jelle
Veerle
Erik en
Avondmaal
Nathalie
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Leesteksten
Datum
3 februari

10 februari

17 februari

24 februari

Titel
Leestekst
Mozes wordt Deze zondag is de eerste van een blok met
geboren
vier verhalen over Mozes.
Exodus 2:10 vertelt het verhaal over Mozes
die door zijn moeder in een rieten mand in
de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt
door de dochter van de farao.
God vertelt Exodus 3:1-15 vertelt dat God Mozes roept
zijn naam
vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn
aan Mozes
naam aan Mozes. God wil het volk van Israël
bevrijden uit Egypte.
De tien
Deze zondag is de derde blok van vier
straffen
verhalen over Mozes. We sluiten het blok af
met een psalm.
Exodus 10:1-20 gaat over de achtste van de
tien straffen (plagen) in Egypte. Deze keer
stuurt God sprinkhanen die alles zullen
opeten
Het volk
Exodus 14:15-31 vertelt dat God het volk van
gaat veilig
Israël leidt door de Rode Zee, en zorgt ervoor
door de zee dat de Egyptenaren de Israëlieten niet meer
kunnen inhalen.

Lofprijsavond
Datum + tijdstip

Locatie

15 februari 19.30 tot 21.00 u

Kapel Bergvijver
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Kringen

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

KRINGEN
11 februari
25 februari
13 februari
27 februari
13 februari
27 februari
14 februari
28 februari
15 februari
1 maart

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

Bidstonden

Dinsdag 5 en 19 februari bij Chris en Greta.

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

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
Anja
Katinka
Marijke
Lies
Greet
Brigitte
Anja
Anaë

Koffiedienst

3 februari
Brigitte en Ilona
10 februari
François en Agnes
17 februari
Niels en Charis
24 februari
Gust en Dorka
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 Februari

01) Rik
03) Femke Ceulemans / Nathan Vleugels
06) Lise Buntinx
09) Chris Cumps
11) Gust Ramon
21) Florami Noble
22) Tathiana Lannaert

Tieners
We willen deze maand samenkomen op 2 februari in Testelt en op
16 februari in Diest. Steeds van 18.30 uur tot 21.00 uur.
Vrouwen
Op vrijdagavond 8 februari hebben we onze vrouwenavond. Deze
keer zullen we samen stilstaan bij het onderwerp 'bidden voor je
(klein)kinderen (of neefjes/nichtjes/...)'. Anja zal iets delen rond dit
thema naar aanleiding van een boek dat ze las over 'De kracht
van biddende ouders' van Stormie Omartian. We zullen nadenken
over het waarom en hoe van gebed en een belangrijk deel van
deze avond zullen we ook in kleine groepjes tijd nemen om te
bidden.
De avond begint om 19.30 uur en gaat door bij Veerle.
Nog een paar belangrijke data…:
❏ 6/2 : Adviesraad
❏ 20/2 : de gemeentevergadering
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Data lofprijsavonden 2019

15 februari
15 maart
19 april
17 mei

21 juni
19 juli
16 augustus
20 september

18 oktober
8 november
20 december

Mannenactiviteit Voorjaar 2019
Beste snelle mannen,
De afspraak is vastgelegd voor onze
mannen activiteit van het voorjaar: Karting !!!
Afspraak op Zaterdag 16 februari 2018 om 14u30
te:
Extreme Kart - Aarschotsesteenweg 200E
2230 Herselt (Aarschot)
(voor meer info: check: http://www.extremekart.be/)
Gelieve minstens 16 euro te voorzien (voor 1x sessie van 15 min)
Eventueel nog wat extra om te drinken na het harde 'racen'
Voor de personen die graag nog een bijkomende sessie willen, dat is mogelijk en ter
plaatse te regelen.
Wij beginnen eraan om 15u00, maar ze vragen om een half uur (dus 14u30)
op voorhand te komen voor de briefing, ed...
Belangrijk: vergeet niet je identiteitskaart mee te nemen voor registratie.
Ik zie er alvast naar uit en ik hoop jullie allemaal ook
Moge de snelste...de eerste zijn :-)
Bijbeltekst ter overdenking: E
 n 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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