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Het lied van de maand Juni
Heilig Heilig Heer - Linde & Jef Devriese
Wie ben ik, dat U aan mij
denkt
want ik ben maar een mens
met sterfelijk lot en U bent
God.

In mijn angst, in ziekte en
nood brengt Uw waarheid
weer hoop,
een vreugdevol Woord voor
wie het hoort.

Toch hebt U mijn ziel
geraakt, mij haast goddelijk
gemaakt.
U kroont mij met eer,
Almachtig Heer.

REFREIN
Soeverein, met machtige
hand
geeft U vorm aan Uw plan.
Mijn Trooster en Vriend,
bescherm Uw kind.

REFREIN
Heilig, Heilig, Heilig
U bent Heilig, Heilig Heer
Heerser over al wat leeft
U bent Koning, U regeert
Heilig, Heilig Heer.

Ik belijd, U hebt alle macht
vol van wijsheid en kracht
herstelt U mijn ziel
Ik buig, ik kniel.

U troont hoog, U woont ook
heel laag
bij ’t verbrijzelde hart dat
niet uitgedoofd in U gelooft.

REFREIN 2x

Tekst & muziek: Linde & Jef Devriese
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Rooster zondagsdiensten
Datum
2 juni

Dienstleider
Jasper

Prediking
Vrije Bijdragen

9 juni
Avondmaal
16 juni

Niels

Gastspreker:
Marcel Casier
Niels

Chris en
Greta
23 juni
Jasper
David
Greta
Willem en
Avondmaal
Niels
30 juni
Louis
Gie
Menno
Erik en
Nathalie
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Leesteksten
Datum
2 juni
9 juni

David

KIndermoment Zang
Anja
Willem en
Niels
Yuliya
Meredith

Titel
Bij God is
het goed
Pinksteren

16 juni

Jezus en de
Sabbat

23 juni

Het geloof
van een
Romeinse
officier

30 juni

Jezus bij
Marta en
Maria

Veerle

Leestekst
Op deze zondag staat Psalm 46 centraal: bij
God zijn we veilig.
Deze zondag hoort bij Pinksteren.
Hierbij staat Joël 3:1-5 centraal: God belooft
dat hij zijn Geest aan alle mensen zal geven.
Dit is de eerste van een blok met vier
verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In
deze verhalen lees je over ontmoetingen en
gesprekken tussen Jezus en heel verschillende
mensen.
In Lucas 6:1-11 kan je terugvinden dat Jezus
met de wetsleraren en farizeeën in discussie
gaat over de sabbat.
Dit is het tweede blok van vier verhalen over
Jezus uit het Lucas-evangelie. In deze
verhalen lees je over ontmoetingen en
gesprekken tussen Jezus en heel verschillende
mensen.
Lucas 7:1-10 staat centraal: Jezus maakt de
slaaf van een Romeinse officier beter.
Hier is het derde van een blok met vier
verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie.
In deze verhalen lees je over ontmoetingen
en gesprekken tussen Jezus en heel
verschillende mensen.
Lucas 10:38-42 staat centraal: Jezus is op
bezoek bij de zussen Marta en Maria.
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Kringen

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

3 juni
5 juni
5 juni
6 juni
7 juni

KRINGEN

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

Bidstonden

Dinsdag 11 en 25 juni bij Chris en Greta.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
2 juni
9 juni
16 juni
23 juni
30 juni

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

Activiteit zondagsschool: Op zaterdag 15 juni organiseren we, van 14.00 uur
tot 17.00 uur, een leuke, gezellige, actieve namiddag voor de kinderen van
de zondagsschool in het provinciaal domein van Kessel-Lo. We hopen dat
jullie er allemaal bij kunnen zijn!

Koffiedienst

2 juni
Georges en Nora
9 juni
Daniël en Marleen
16 juni
Menno en Meredith
23 juni
Claude en Agnes
30 juni
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 Juni
11) Conny Alaerts
17) Yuliya
18) Thérèse
23) Jos
25) Maria
27) Agnes, Mirja Mboungou
28) Irene, Wendy
29) Ilona

Tieners
In de maand juni komen we nog twee keer samen voor het grote
verlof. Op 8 juni zijn jullie welkom in Diest bij Menno thuis
en op 22 juni bij Jasper en Anja in Testelt. Deze avonden beginnen
zoals gewoonlijk om 18.30 uur.
Hartelijke groeten,
Anja

Data lofprijsavonden 2019

21 juni
19 juli
16 augustus

20 september
18 oktober
8 november

Datum + tijdstip

Locatie

21 juni van 19.30 tot 21.00 u

Kapel Bergvijver
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20 december

Bijdragen
God heeft je voor een bepaalde reden
op dit moment in deze situatie
geplaatst.
Denk daaraan en vertrouw maar, Hij is
alles aan het uitwerken.
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