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Het lied van de maand november
Opwekking 709: De Hemel vertelt

De hemel vertelt van Gods heerlijkheid,

Het uitspansel spreekt van Zijn macht.

De dag zegt het voort aan de dag die komt,

De nacht aan de volgende nacht.

Zonder te spreken, geen enkel woord,

Wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,

God van de hemel, God van de aarde.

Halleluja,

God van het land en de zee.

Halleluja,

God van de dieren, God van de mensen.

Halleluja,

Alles getuigt met ons mee.

De schepping verkondigt Zijn majesteit,

De zee bruist van blijdschap voor Hem.

De regenboog spreekt van Zijn grote trouw,
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De bergen verheffen hun stem.

Zonder te spreken, geen enkel woord.

Wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Halleluja,

God van de hemel,

God van de aarde.

Halleluja,

God van het land en de zee.

Halleluja,

God van de dieren,

God van de mensen.

Halleluja,

Alles getuigt met ons mee.

God heeft vanaf het begin van de tijd

Zichtbaar gemaakt dat Hij leeft.

Hij toont Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid

In wat Hij geschapen heeft.

Halleluja, God van de hemel, God van de aarde.

Halleluja, God van het land en de zee.

Halleluja, God van de dieren,

God van de mensen.

Halleluja, Alles getuigt met ons mee.

© Stichting Opwekking
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Het kinderlied van de maand november
Alles Is Anders

Zie je soms het leven niet meer zitten
Gaan de dingen niet zoals je wou

Kunnen ze alleen maar op je vitten
Dan heb ik een goede raad voor jou

Ga ermee naar Jezus
Hij is je beste vriend

Ga ermee naar Jezus en dan zul je zien

Alles is anders
Alles is anders
Alles is anders

Ook al gaat het mis
Alles is anders
Alles is anders
Alles is anders

Als Jezus bij je is

Ben je vaak onhandig en verlegen
Word je door de hele groep gepest

Samen met je vriend kun je er tegen
Want Hij is heel anders dan de rest

Ga ermee naar Jezus
Vertel Hem je verdriet

Ga ermee naar Jezus Hij verlaat je niet

Alles is anders...

Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
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Rooster zondagsdiensten
Datum Dienstleider Prediking KInder-

moment
Zang Meng-

paneel
7 november
(*)

Jasper Vrije
bijdragen

Jasper Willem Robin

14 november
(**)

Louis David Lies Menno James

21 november David Jelle Menno Chris en
Greta

James

28 november Louis Gastspreker Veerle Willem Chris

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

(*) Op zondag 7/11 kunnen we niet terecht in ons kerkgebouw. De dienst zal dan in de plaats
doorgaan in de Springplank (School met de bijbel) - Godshertogestraat 36 om 9u30.
(We kunnen helpende handen gebruiken om alles klaar te zetten en af te bouwen, laat iets
weten als je een handje kan toesteken)

(*) Heugelijk Nieuws: Vova, Irina en Jemuël zullen zich laten dopen op zondag 14/11. Hopelijk
zijn jullie er allemaal bij. Graag jullie gebed voor een mooie en betekenisvolle dienst.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)

7 november James Lies
14 november Anja Naomi
21 november Ilona Veerle
24 november Anaë Lieve

Kringen
Dag + tijdstip KRINGEN Locatie
Dinsdag om 19u30 9 november 23 november Bij Willem en Marry
Woensdag om 20u00 10 november 24 november Bij David en Veerle
Vrijdag om 14u30 12 november 26 november Bij Karel en Lieve

Bidstonden
Dinsdag 2 , 16 en 30 oktober is er bidstond. Dit om 20.00uur.
Inloggen via Zoom kan vanaf 19.55 uur. Het moment zal tot max 21.00 uur doorgaan.
Voor meer informatie, aarzel niet om Jasper zijn hulp in te schakelen.

Financiën
Corona zorgt voor bijzondere uitdagingen, maar we zijn blij dat we momenteel op
een gezonde financiële balans zitten. Dank voor jullie voortgaande steun!
Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van de kerk:
BE32 7390 1021 4202. Samen maken we de werking van de gemeente mogelijk.
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Koffiedienst
7 november Rina & Marijke
14 november Georges en Nora
21 november Yuliya en Vova
28 november Jelle & Ilona
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter  gewone melk
∼ 2  flessen mineraalwater
∼ 2 flessen sap
∼ koekjes
∼ afvalzak
∼ schotelvod

- 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.
- er staat een doos voor de lofprijs (met sticker) en het is niet de bedoeling dat hier
iets uitgehaald wordt.
- graag willen we jullie allemaal aanmoedigen om je eigen beker mee te nemen om
onnodig afval te beperken, maar er zijn ook kartonnen bekers voorzien
Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Badminton
Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat
het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. (1 Tim. 4:8)

---
Hallo broeders én zusters in Christus,

Graag nodigen we jullie allen graag uit om samen met de Pinksterkerk van Aarschot te gaan
badminton te spelen in Holsbeek ; hieronder de informatie hieromtrent:

Leuk om te horen dat jullie mee willen badmintonnen.
We spelen van 19.00 tot 21.00 op zondag avonden (feestdagen niet). Dit in de sportschuur van
Holsbeek (sint-maurusstraat 2).
De eerste keer is gratis, voor de rest staat de regeling rond betaling hieronder.
De opzet is zeker recreatief en verschillende niveaus zijn aanwezig die meespelen... Focus is
vooral op amusement al kan je je ook helemaal fysiek moe spelen 😉

Per keer betalen = €2/u
Wie voor een gans seizoen wil betalen, van september tot half juli = €100.
Rek nr BE83 7443 3711 6015 Badminton Meneve.

Tot zondag, fijn om dit samen te kunnen doen!!!
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Schoenendoosactie 2021
Ook dit jaar weer een warme oproep aan jong en oud om deel te nemen aan de
schoenendoosactie.
We voorzien in verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan deze actie:

● Jullie hebben geen kinderen meer die naar de zondagsschool gaan (leeftijd 6 - 12 jaar):
● * Maak dan zelf één of meerdere schoenendozen volledig klaar met geldenvelop en briefje

met vermelding jongen/meisje/leeftijd;
● * Of lever een bijdrage van minstens 5,00€ (goed voor het transport van één

schoenendoos) via de geldenvelop in de collectebus, dit om de grotere gezinnen te
ondersteunen in hun bijdrage.

● Jullie hebben kinderen die naar de zondagsschool gaan (leeftijd 6 - 12 jaar):
● * Breng jullie kinderen op zaterdag 04 december van 14u tot 16u30 naar mij thuis

(Marijke),
○ liefst met een lege schoenendoos, de spulletjes om aan te vullen in een aparte

zak, en de geldenvelop en briefje met vermelding jongen/meisje/leeftijd;
● * De kinderen kunnen die namiddag samen hun schoenendoos versieren en vullen;
● * Voor wie geen schoenendoos heeft of niet de financiële middelen heeft om spulletjes te

kopen, wij voorzien wat extra zodat alle kinderen kunnen deelnemen;
● * Voor de grotere gezinnen rekenen wij op een bijdrage van de ouderen in de

transportkosten, zoals hierboven reeds als mogelijkheid werd aangegeven;
● * Graag een seintje vooraf van wie van de kinderen komt.

Neem alvast een folder met geld envelop mee naar huis:
In de kerk liggen er folders in het Nederlands, Engels en Frans klaar. Ook vind je meer info op de
website https://schoenendoosactie.nl.

Vul je schoenendoos zeker met:
4 schriften, 3 pennen, gom, puntenslijper, set kleurpotloden, 3 potloden, knuffel, stuk zeep,
tandenborstel, tandpasta

Daarnaast kan je de doos aanvullen met:
Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), bal,
muziekinstrument, domino, puzzel, ...
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunstof beker, ...
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden, ...
Schoolspullen: schrijfblok, lineaal, etui, ...

Stop dit er NIET in:
Snoep of ander eten, artikelen met batterijen, artikelen met agressieve afbeeldingen,
artikelen die snel uitdrogen (zoals stiften, klei, lijm en verf), varkensknuffel, deodorant,
vloeibare producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken.
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Voeg ook het volgende zeker toe:

● Envelop met 5 euro voor de transportkosten (niet voor de grotere gezinnen, zie
hierboven);... VERVOLG VOLGENDE PAGINA..

● Een briefje met vermelding jongen of meisje en leeftijd (2-4 / 5-9 / 10-14).

Uiterlijk op zondag 05 december in de kerk of bij mij thuis te bezorgen!

Mochten jullie verder nog vragen hebben over het bovenstaande, dan kunnen jullie steeds bij mij
terecht.

Hartelijke groeten,

Marijke

Leesteksten
Datum Titel Leestekst
7 november De droom van

Johannes
Deze zondag is de eerste van een blok
met drie teksten uit de Openbaring van
Johannes.
Op deze zondag staat Openbaring 1:1-11
centraal: Johannes ziet in een visioen
wat er zal gaan gebeuren. Dat schrijft
hij op, en zo geeft hij de plannen van
God en Jezus door.

14 november De droom van
Johannes

Hier gaan we verder met 2de van de drie
teksten uit de Openbaring van
Johannes.
Op deze zondag staat Openbaring
1:12-2:7 centraal: de verschijning van
Jezus aan het begin van het eerste
visioen van Johannes, en aansluitend de
brief die hij (als deel van dit visioen)
schrijft aan de christenen in Efeze.

21 november (tekst nog niet
bekend bij publicatie)

(uitleg nog niet bekend bij publicatie)

28 november De volkstelling Lucas 2:1-5
(uitleg nog niet bekend bij publicatie)
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EKA - activiteit voor iedereen!
"Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."
(Matteüs 18:20)

"Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en
zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn."
(1 Petrus 3:8)

Graag nodigen we u jullie allemaal  uit om aan een gezamenlijke activiteit deel te
nemen als Evangelische Kerk Aarschot.
Voor deze eerste keer hebben wij voorzien op zaterdag 13 november 2021 om 13u30 :

Het Moment is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. U kan er binnen de
muren van de abdij genieten van de Averbode-producten: kaas, bier, brood,
peperkoek en speculaas.
Er is een abdijcafé met een micro-huisbrouwerij, een kaasrusterij, een bakkerij en
een Abdijwinkel.
Een unieke plek op het kruispunt van de drie provincies, waar het aangenaam
toeven is in de rustgevende omgeving van een abdij met een actieve gemeenschap
norbertijnen.

Elke rondleiding wordt afgesloten met een fijne degustatie van de 5
Averbodeproducten: bier, kaas, brood, peperkoek en speculaas. De rondleiding met
degustatie duurt in totaal 2 uur.
GELIEVE BIJ REGENWEER ZELF EEN PARAPLU TE VOORZIEN, het grootste gedeelte
van de rondleiding gaat immers buiten door.

Mannenactiviteiten
Schaaktoernooi - The Return… hou alvast jullie mail in de agenda in de gaten
en hou 11 of 18 december 2021 alvast vrij!

Vrouwen-activiteiten
Vrouw tot vrouw – Waakzaam vrouw zijn
Op zaterdag 27 november 2021 organiseert CPC een ‘Van vrouw tot vrouw’ dag.

In Johannes 8 gaan we op zoek naar thema’s die ons helpen om het oog op Jezus gericht te
houden.

Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is beperkt! Tijdig inschrijven!
Aanmelden via website:
www.pastoralecounseling.org/nieuws/vrouw-tot-vrouw-27-nov-2021/

Datum: zaterdag 27 november 2021, van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: CPC Heverlee.
Kosten: collecte richtbedrag is € 15,-.

8



Timo-Kids

Beste kids tussen 6 en 12 jaar (°2010-°2015),

Graag nodigen we jullie, kinderen, uit voor de
TimoKids elke eerste en derde zaterdag van de
maand van 13u30 tot 16u30.

De planning voor dit lopende jaar kan je de
flyer terug vinden  (zie hiernaast).

We hopen jullie weer allemaal te mogen
ontmoeten deze zaterdag!

Lieve groetjes,

De TIMO-leiding

Bijdragen
In deze afgelopen periode merkte ik angst en onzekerheid die zich verspreidde onder alle
mensen, inclusief christenen, maar we mogen vertrouwen op God en Zijn liefde, bij deze:

“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst
veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.
(1 Johannes 4:18 )

Column Karel: Leven volgens Gods wil

Deel 3: De Helpende Tijger
(Ook wel genoemd: Intellect tegenover moraliteit)

“Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. Spreek,
oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht”. – Spreuken 31, 8-9
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Mensen zijn rare beestjes. Een museum waar uniek en onbetaalbaar meubilair
werd tentoongesteld had overal borden geplaatst met daarop de tekst: “Niet
aanraken a.u.b.”! Maar dat haalde weinig uit. Mensen bleven met hun
kleverige vingers de meubels betasten en dus vervuilen. Tot een slimme
museum bediende op een nacht de borden verving door andere borden met
daarop de tekst: “Voorzichtig: ontsmet je handen indien je meubels hebt
aangeraakt”.
Zo worden normen vandaag afgedwongen. Want begrippen als goed en kwaad
op zich zijn nog amper relevant, ze worden inhoudelijk individueel of cultureel
bepaald en die keuzes stijgen nog amper boven ons eigen egocentrische
welbevinden uit. Er is geen algemene ethische standaard meer. Normen zijn
onstabiel geworden, aangevuurd door wat ons hier en nu overkomt.
Het mensenras van vandaag is zijn zekerheden over goed en kwaad
kwijtgeraakt. Er is nog alleen een persoonlijk, individueel aanvoelen van wat
mag of niet mag. Er is geen ’groot verhaal’ meer van wat goed of verkeerd is.
Mensen worden geconfronteerd met een ratjetoe aan waarden, met een mand
vol normen waaruit ze à volonté kunnen grabbelen waardoor elke zekerheid
verloren is gegaan. Dat leidt tot scherpe ontsporingen. Een voorbeeld daarvan
is wat er in 2011 gebeurde tijdens de ramp op het Pukkelpopfestival toen in
dezelfde nacht, terwijl - of onmiddellijk na - dat mensen stierven, andere
jongelui bezig waren de tentjes van de slachtoffers te plunderen. Herinner u
ook de waterramp in Wallonië van 2021 waar langs de ene zijde alle mogelijke
hulp binnen stroomde, maar langs de andere kant dieven de laatste restjes
bezit van de slachtoffers roofden. Dat zijn voorbeelden op kleinere schaal,
maar dergelijke ontsporingen kunnen ook op wereldschaal hun moordend
effect hebben. En dat gebeurt als cultuur met moraliteit verwisseld wordt. Had
Nazi concentratiekamp-uitvinder Goering een goede culturele achtergrond?
Vast en zeker. Hij groeide op in een aristocratische omgeving, hij was een
mecenas, bezocht de opera en wie weet kreeg hij tranen in de ogen als hij naar
de composities van Wagner luisterde. Maar zijn moraliteit was nul komma nul.
Hij was de hoogste in de nazi-hiërarchie die de Endlösung autoriseerde.
Moraliteit en cultuur hebben in sé niets met elkaar te maken.

Het laagje beschaving dat onze maatschappij glans geeft, kan immers in een
oogwenk verdwijnen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. En dat
is niet nieuw. Wie had in het begin van de 20ste eeuw kunnen denken dat het
gesofisticeerde, wel opgevoede, cultureel aan zijn top staande Duitsland zo
gemakkelijk kon ontaarden in het gruwelijke Derde Rijk van Wereldoorlog II?
Wat dat voor ons betekent? Een man wandelde door een bos en zag een vos
die zijn poten zodanig gekwetst had dat hij niet meer kon lopen. Hij vroeg zich
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af hoe die vos in die omstandigheden kon overleven. Plots zag hij een tijger
naderbij sluipen met een pas gedood konijn tussen zijn tanden. De tijger at
een gedeelte van zijn prooi op en liet de rest van het vlees voor de vos liggen.
De volgende dag zorgde God voor de vos via dezelfde tijger, maar deze keer
had hij een dood hertenkalfje bij. De man begon na te denken over de
goedheid van God en zei tegen zichzelf: “Ik ga ook, zoals die vos, mij
terugtrekken en vertrouwen op de Heer en Hij zal mij ongetwijfeld ook geven
wat ik nodig heb”.  En de man deed zo gedurende vele dagen na mekaar, maar
er gebeurde niets. En toen hij bijna dood van de honger was, klonk er een
stem uit de hemel die zei: “Oh gij die op het pad van de vergissing zijt, open
uw ogen voor de waarheid. Hou ermee op de gehandicapte vos te imiteren en
volg het voorbeeld van de tijger”.
Of zoals het boek Spreuken zegt: “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm
het recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en
behoeftigen hun recht”. Met andere woorden, wees niet de sukkelende vos, ge
zijt in staat de helpende tijger te zijn, doe het dan ook. Wees de helpende
tijger! Zorg voor de zwakken!

Welke normering hanteert God hier? Dat Zijn mensen moeten opkomen voor
de lijdenden, de minderbedeelden, de kwetsbaren, de minder assertieven… en
dat niet alleen op het vlak van armoede maar op alle levensterreinen. Deze
allesomvattende oproep is de grote kreet van God dat de zegeningen, de
rechten, de overvloed en de macht die wij van hem toevertrouwd gekregen
hebben niet van/voor ons alleen zijn. Het zijn geschenken van God om te
gebruiken voor diegenen die niet de mogelijkheid hebben om zelf te spreken:
om hen te verdedigen, om hen te helpen, om hen te beschermen.
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Om te overdenken: Iets over onderlinge liefde
Ik hoorde over iets dat al een paar decennia geleden is gebeurd. Een soldaat
kwam eindelijk terug na lange tijd te hebben gevochten in Vietnam. Hij belde
zijn ouders op vanuit de landingsplaats van zijn vliegtuig in San Francisco.

“Mama en papa, ik kom naar huis,” belde hij. “Maar ik wil jullie iets vragen. Ik
heb een vriend die ik zou willen meebrengen. Kan dat?”
“Natuurlijk,” antwoordden ze. “We zouden hem heel graag ontmoeten”.
“Ja maar,” zei de zoon, “er is iets dat jullie moeten weten. Hij is zwaargewond
geraakt in de strijd. Hij stapte op een landmijn en verloor zo een arm en een
been. Hij kan nergens naartoe, en daarom zou ik willen dat hij bij ons kan
blijven.”
“Wat erg,” zeiden zijn ouders, “Misschien kunnen we hem ergens aan een
verblijfplaats helpen”.
“Neen,” zei de zoon, “ik wil dat hij bij ons blijft wonen.”
“Zoon,” zei de vader, “Ge weet niet goed wat ge vraagt. Iemand met dergelijke
handicaps zou een verschrikkelijke belasting op ons gezin leggen. We kunnen
ons leven door zo’n sukkelaar toch niet helemaal laten overhoopgooien. Kom
gewoon naar huis en we praten er nog wel eens over. We vinden wel een
andere oplossing voor hem.”
De zoon hing zwijgend op. Zijn ouders hoorden wekenlang niets meer van hem.
Toen kregen ze een telefoontje van de politie van San Francisco. Hun zoon was
van een hoog gebouw afgevallen. Ze dachten dat het wel eens zelfmoord zou
kunnen zijn. De doodverdrietige ouders vertrokken naar San Francisco. Ze
werden naar het lijkenhuis gebracht om hun zoon te identificeren. Ze
herkenden hem, maar tot hun afschuw ontdekten ze iets dat ze niet wisten: hun
zoon had maar één arm en één been.
De ouders uit dit verhaal zijn niet veel anders dan velen van ons. We worden
niet graag uit onze comfortzone van gezin, familie, zelfs gemeente gehaald. We
vinden het eventueel nog haalbaar om te houden van mensen die even gezond,
knap, grappig en geestelijk zijn als wijzelf. Maar mensen die anders zijn:
gehandicapt, moeilijke karakters hebben, mentaal gestoord zijn, zware zondaars
zijn… doen ons ons ongemakkelijk voelen.

Karel

12



Data lofprijsavond 2021

Iedereen welkom, zeker ook als je niet graag zingt. Het is een samenkomst met als
doel om elkaar te bemoedigen, te steunen en op te bouwen in geloof. Dus ook

hartelijk welkom om rustig biddend aanwezig te zijn.
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