Evangelische Kerk Aarschot vzw
April 2019
Het lied van de maand April
Opwekking 460 – Wat mij dierbaar was

Wat mij dierbaar was,
wat ik vinden wou,
dingen waar ik mij aan
binden zou,
alles wat ik zocht,
kennis, macht of geld
heeft geen waarde meer.
Wat werk'lijk telt:

Ik geloof dat ik
gerechtvaardigd ben,
doordat U mij uw genade
geeft.
En mijn liefste wens is
om meer en meer
zoals U te zijn die in mij
leeft.

Ik wil U kennen, Jezus;
dat is mijn grootste
schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn
gerechtigheid;
O, ik hou van U...

En wanneer ik deel in uw
lijden, Heer,
zal ik delen in uw
heerlijkheid.
Door nu ‚‚n met U in uw
dood te zijn,
zal ik bij U zijn in
eeuwigheid.

© 1991 Make Way Music / Small Stone Media
Tekst & muziek: Graham Kendrick
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
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Rooster zondagsdiensten
Datum
7 april

Dienstleider
Jasper

Prediking
Vrije Bijdragen

14 april
Avondmaal
21 april

Karel

Jasper

Jasper

Chris S.

KIndermoment Zang
Veerle
Willem en
Niels
Greta
Chris en
Greta
Menno
Meredith

28 april
Louis
Karel
Anja
Willem en
Avondmaal
Niels
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Leesteksten
Datum
7 april

Titel
Petrus zegt
dat hij Jezus
niet kent

14 april

Jezus komt
bij Pilatus

21 april

Jezus is
opgestaan

28 april

God stuurt
vlees en
brood

Leestekst
Op deze zondag staat Lucas 22:54-62
centraal: Jezus is gevangen genomen. Drie
keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus
hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus
niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft,
is hij verdrietig
In het leesgedeelte van deze zondag lezen
we in Lucas 23-1-7 en 23:13-25 dat Jezus bij
Pilatus wordt gebracht.
Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar
omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat
Jezus gedood moet worden.
Hierbij staat Lucas 25:1-12 centraal: Jezus is
gestorven maar hij staat op uit de dood. Een
paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is,
en als zij dat aan de leerlingen vertellen,
gaat Petrus meteen kijken
Dit is de eerste zondag van een blok met vier
verhalen over Mozes en het volk van Israël in
de woestijn.
Delen uit Exodus 16 staan centraal: De
Israëlieten reizen door de woestijn, en dan
zorgt God voor brood en vlees
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Kringen

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

8 april
10 april
10 april
11 april
12 april

KRINGEN
22 april
24 april
24 april
25 april
26 april

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

Bidstonden

Dinsdag 2 en 16 en 30 april bij Chris en Greta.

Lofprijsavond
Datum + tijdstip

Locatie

19 april van 19.30 tot 21.00 u

Kapel Bergvijver

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
7 april
14 april
21 april
28 april

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
Ilona
Anae
Anja
Femke
Greet
Florami
Marijke
Katinka

Koffiedienst

7 april
Karel en Lieve
14 april
Steven en Sabrina
21 april
Chris en Rita
28 april
Wendy en Hope
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 April
01) André Fierlafijn/ André Willems
03) Ralph
06) Debby
07) Robin / Astrid
09) Meredith
10) Anaë
14) Igor / David Buntinx
17) François
20) Louis
27) Marie-Josée

Tieners
De tieneravonden gaan deze maand door op de 12e in Diest en
de 26e in Testelt. Hartelijk welkom!
Vrouwen
(geen info: gelieve bij Lieve of Bea te informeren)

Data lofprijsavonden 2019

19 april
17 mei
21 juni

19 juli
16 augustus
20 september

Oproep: kamer gezocht

18 oktober
8 november
20 december

Een vrouw van rond de 40 met autisme zoekt een christelijk huis in de
omgeving van Aarschot waar ze een kamer kan huren. Ze heeft mensen om
zich heen nodig en wil graag met de fiets tot op de boerderij in Betekom
kunnen geraken. Ze is verschillende keren als gast bij ons op de boerderij
geweest.
Wie dit wil overwegen kan Niels of Charis hierop aanspreken.
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Bijdragen
Planten hebben het juiste klimaat nodig om te kunnen groeien,
gemeenten ook.
Het juiste klimaat voor gemeentegroei is een atmosfeer van
aanvaarding en liefde.
Groeiende gemeenten zijn liefdevol.
Liefdevolle gemeenten groeien.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het wordt toch vaak vergeten.
Om ònze gemeente te doen groeien moeten we gewoon vriendelijk
zijn voor de mensen die bij ons op bezoek komen, bijvoorbeeld met
Pasen!
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