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Het lied van de maand januari
Wacht op de Heer - Sela

Wacht op de Heer,
zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt!
Wacht op de Heer,
zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt!
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Oorspronkelijke titel: Wait for the Lord
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Het kinderlied van de maand januari

Zing nu mijn ziel (Ps. 103)

Prijs de Heer o mijn ziel (o mijn ziel)
prijs mijn hart zijn heilige Naam
Prijs de Heer o mijn ziel (o mijn ziel)
vergeet niet één van zijn goede daden.
Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw ziekten
Hij redt uw leven van het graf
Hij kroont u met trouw, en liefde
Refrein
Hij maakt me sterk en gezond
iedere dag geeft Hij nieuwe kracht
En al is ons leven kort
de liefde van de Heer
houdt nooit op
Refrein
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Rooster zondagsdiensten
Datum

Dienstleider

Prediking

2 januari

David

9 januari

Louis

Vrije
bijdragen
David

16 januari

Jasper

23 januari

David

30 januari

Louis

Gastspreker:
Chris S.
Gastspreker:
Corneel C.
Jasper

KIndermoment
David

Zang

Louis

James

Menno

Chris en
Greta
Menno

Veerle

Willem

Menno

Louis

Chris en
Greta

James

Willem

Mengpaneel
Robin

Chris

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

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

Leesteksten
Datum
2 januari

Toezicht kinderen 5-12 jaar
Anja
Willem en Marry
Ilona
Anaë
Marijke

9 januari

Titel
God schept de
hemel en de
aarde
Adam en Eva

16 januari

Kaïn en Abel

23 januari

Noach

30 januari

De toren van
Babel

Crèche (kinderen -5)
Jasper
Lies
Naomi
Lieve
Naomi

Leestekst
Op deze zondag staat Genesis 1:1-24 centraal:
God maakt de hemel en de aarde, en alles wat
daarbij hoort.
Hier staan Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24
centraal: Adam en Eva eten van de boom van
goed en kwaad. Daarom stuurt God hen weg uit
de tuin van Eden.
Op deze zondag staat Genesis 4:1-16 centraal: het
verhaal over Kaïn en Abel.
Gedeelten uit Genesis 6:9-9:17 staan centraal:
Noach wordt gered van de grote overstroming,
en God geeft de regenboog als teken van zijn
belofte van trouw
Deze zondag is de laatste van een blok met zes
teksten over het begin van de wereld.Genesis
11:1-9 staat centraal: de mensen willen bij elkaar
blijven wonen en ze bouwen een toren. Maar God
is het daar niet mee eens.
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Koffiedienst

2 januari
Louis en Lutgard
9 januari
Willem en Marry
16 januari
Robin en David
23 januari
Chris en Greta
30 januari
Rik en Therese
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter gewone melk
∼ 2 flessen mineraalwater
∼ 2 flessen sap
∼ koekjes
∼ afvalzak
∼ schotelvod
- Er staat een vuilbakje waarin je verpakkingen en restanten kan indoen. Gelieve het
vuilniszakje mee naar huis te nemen en er een nieuw in te doen. Deze zie je liggen
liggen onderaan de vuilbak wanneer je het volle vuilniszakje eruit haalt.
- 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
Verantwoordelijke koffiedienst: Rina
Bij vragen of opmerkingen, mag u steeds Rina hierover informeren.

Kringen

Dag + tijdstip
Dinsdag om 19u30
Woensdag om 20u00
Vrijdag om 14u30

4 januari
5 januari
7 januari

KRINGEN
18 januari
19 januari
21 januari

Locatie
Bij Willem en Marry
Bij David en Veerle
Bij Karel en Lieve

Bidstonden

Dinsdag 11 & 25 januari 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 heeft dit jaar voor bijzondere uitdagingen gezorgd, 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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Activiteiten EKA

Gezien de recente maatregelen van de overheid omtrent buiten activiteiten
alsook buitenactiviteiten die sterk beperkt zijn, zal er in januari voorlopig
geen extra activiteiten voorzien en gepland worden.

Lofprijsavond januari 2022
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