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Het lied van de maand februari
Opwekking 854 - In De Stilte
Hier in de stilte zoek ik U,

Heer, spreek als ik uw woorden
lees,

mijn God, verberg U niet.

dan hoor ik wat U zegt.

Kom dichterbij, ontmoet mij nu;

En onderwijs mij door uw Geest,

zodat mijn ziel U ziet.

dan volg ik steeds uw weg.

Voor U ben ik een open boek,
U ziet er alles staan;

Hier in de stilte zoek ik U

terwijl ik nog naar woorden zoek,

en drink ik uit de bron;

hebt U mij al verstaan.

uw levend water maakt mij nieuw,
doordrenkt verdroogde grond.

Hier in de stilte zoek ik U,

O Heer die mij het leven geeft,

want wie U zoekt, die vindt.

vervul mij meer en meer,

Op die belofte hoop ik nu,

zodat ik naar uw woorden leef,

vertrouw ik als een kind.

onder uw zegen, Heer.

Psalm 131:1-2, Psalm 38:10, 22-23
Tekst & muziek: Glenn Witterland / Harold ten Cate
Arrangement: Marcel Zimmer
Solist: Marcel Zimmer
© Small Stone Media
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Het kinderlied van de maand februari

U bent mijn schild

Als ik soms de wind hoor huilen als de nachten lang zijn
als ik soms niet slapen kan voel ik mij alleen
als ik maar bij U mag schuilen zal ik niet meer bang zijn
U bent om mij heen U bent om mij heen
U bent mijn schild U bent mijn kracht
U bent mijn licht bij dag en nacht
U bent de rots waar ik op bouw
U bent de Heer die ik vertrouw
Als ik in het donker struiker als ik loop te dwalen
en ik moet de weg naar huis vinden op de tast
als ik maar bij U mag schuilen kan ik niet meer vallen
want U houdt mij vast want U houdt mij vast
U bent mijn schild U bent mijn kracht
U bent mijn licht bij dag en nacht
U bent de rots waar ik op bouw
U bent de Heer die ik vertrouw
U bent de Heer van wie ik hou
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Rooster zondagsdiensten
Datum

Dienstleider

Prediking

KIndermoment
David

Zang
Ilona

Mengpaneel
Robin

6 februari

David

13 februari

Jasper

Vrije
bijdragen
David

Menno

Menno

James

20 februari

Jasper

Jelle

Lies

Willem

Chris

27 februari (*)

David

Gie

Veerle

Chris en
Greta

James

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

(*) Op 27/2 zal er een opdraging zijn van Andreas (zoon van Andreas en Tiffany) en
Ani (zoon van Vachick en Vard). Dat betekent dat we voor een speciale zegen bidden
voor hun leventjes en voor hun ouders .

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari

Toezicht kinderen 5-12 jaar
Anja
Willem en Marry
James
Marijke

Koffiedienst

Crèche (kinderen -5)
Veerle
Lieve
Naomi
Lies

6 februari
Karel en Lieve
13 februari
Gie en Bea
20 februari
Marijke en Rina
27 februari
Georges en Nora
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.
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Leesteksten
Datum
6 februari

Titel
Jezus wordt
gedoopt

13 februari

Jezus roept
zijn leerlingen

20 februari

Jezus jaagt
een kwade
geest weg
Jezus bidt op
een stille plek

27 februari

Leestekst
Deze zondag is de eerste van een blok met vier
verhalen uit het evangelie volgens Marcus.
Marcus 1:1-11 staat centraal: Johannes de Doper
roept de mensen op om zich te laten dopen en
hun leven te veranderen en ook Jezus laat zich
dopen.
Marcus 1:14-20 staat centraal: Jezus begint in
Galilea het goede nieuws te vertellen en kiest
zijn eerste leerlingen uit.
Op deze zondag staat Marcus 1:21-28 centraal:
Jezus jaagt een kwade geest weg.
In Marcus 1:35-38 staat dat: Jezus bidt op een
stille plek voordat hij verder trekt om het goede
nieuws ook op andere plaatsen te vertellen

Kringen

Dag + tijdstip
Dinsdag om 19u30
Woensdag om 20u00
Donderdag om 19u30

1 februari
2 februari
3 februari

KRINGEN
15 februari
16 februari
17 februari

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

Bidstonden

Dinsdag 8 & 22 februari 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.

Gebedsnetwerk

“In de kerk is er een gebedsnetwerk: U kan via vraagvoorgebed@gmail.com vragen
voor specifieke gebedspunten, deze wordt dan naar een aantal mensen gestuurd om
voor je te bidden. Je mag daar ook aangeven als je zelf zulke gebedspunten wilt
ontvangen om mee te bidden”.

Samenkomst jongvolwassenen

De jongvolwassenen komen op 12/2 en 26/2 om 20u00 bij David en Veerle samen.

Adviesraad EKA

Op donderdag 10/2 om 20u zal er een vergadering zijn van de adviesraad bij Thérèse
en Rik of via zoom.
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Een berichtje uit Burkina Faso :
Beste broeders en zusters,
De afgelopen weken zijn Théo en Irene intensief bezig geweest met de
voorbereiding van het kerstfeest voor de garibous, en het maken van leuke
pakjes hoorde daar natuurlijk ook bij. Ze zijn dankbaar voor alle steun die ze
daarbij kregen van heel was sponsors. Hun aandacht gaat voortdurend uit
naar het welzijn van die jongetjes.
Daarom voel ik me ook vrij om nu een oproep te doen aan u, maar deze keer
voor het welzijn van Théo en Irene en hun drie kinderen zelf. Ik heb gehoord
dat ze alle vijf nood hebben aan nieuwe degelijke kledij, wat spullen die in
Banfora nergens te verkrijgen zijn en wat speelgoed voor de kinderen. We
hebben intussen al een groot verrassingspakket kunnen samenstellen, maar
de verzendingskosten voor zo’n doos zijn erg hoog. Zoudt u ons aub willen
steunen om ook hen blij te maken? U begrijpt wel hoe zo’n geschenkendoos kan
bijdragen aan het welziojn van hun gezin en hen allen heel veel deugd zal
doen.
U kunt uw bijdrage in een omslag in de collectebus doen met vermelding
‘pakket Irene’ of aan ons persoonlijk geven. U kunt uw bijdrage ook storten op
mijn rekening BE81 8600 0742 4724 met vermelding ‘pakket Irene’.
Heel hartelijk dank hiervoor!
Bea

Bedankt voor jullie steun aan Theo & Irene door het kopen van onze confituur!
Als je eraan denkt om het lege potje naar een glasbak te brengen, willen we
vragen om het terug mee naar de kapel te brengen. Wij kunnen het nog goed
gebruiken.
Vriendelijke groeten,
Marry & Willem
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Bijdragen
Dank U Heer want:
In plaats van angst geeft U vrijmoedigheid
In plaats van onrust geeft U vrede
In plaats van verdriet geeft U de vreugde
In plaats van wantrouwen geeft U vertrouwen
In plaats van eenzaamheid geeft U gemeenschap
In plaats van doelloosheid geeft U bestemming
In plaats van haat geeft U liefde
In plaats van leegte geeft U volheid
In plaats van ziekte geeft U genezing
In plaats van afwijzing geeft U aanvaarding
In plaats van beperkingen geeft U vrijheid
In plaats van stilte geeft U muziek
In plaats van klagen geeft U gezang
In plaats van moedeloosheid geeft U moed en kracht
In plaats van zwakte geeft U sterkte
In plaats van verslagenheid geeft U overwinning
in plaats van depressie heeft U hoop
In plaats van gierigheid geeft U vrijgevigheid
In plaats van moeite geeft U een zacht juk
In plaats van dood geeft U eeuwig leven
Dank U Heer dat U zoveel meer doet dan wij kunnen bedenken of vragen, U
bent goed en wij verlangen naar meer van Uw aanwezigheid in alles wat we
doen
in Jezus’ Naam
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Bijdragen
Hoe kan ik veranderen?
Zo veel te veranderen, zo veel te leren.
Hoe zal ik mijn gedachten kunnen omkeren?
Het is moeilijk om het oude af te leggen,
het juiste te denken, te doen en te zeggen.
Ik wil me bekleden met de nieuwe jas
en worden zoals het bedoeld was:
Heilig voor Hem en dicht bij mijn Heer,
daar verlang ik naar, meer en meer.
Zondig en zwak is het beeld waarin ik mezelf herken,
zal ik ooit veranderen of blijven wie ik ben?
Ik probeer en probeer en voel me zo klein,
hoe kan ik veranderen en vol gerechtigheid zijn?
Ik voel me zo zwak en het ontbreekt me aan moed.
Wie kan me vertellen hoe ik het doen moet?
Wie kan mij helpen of wie kan mij zeggen,
hoe ik het oude af kan leggen?
Misschien kan ik die mantel van gerechtigheid kopen?
maar die is meer waard dan waarop ik kan hopen.
Die mantel is te duur en moet betaald worden met bloed
Zou er iemand zijn, die zoiets voor mij doet?
Ik lees in mijn Bijbel en richt me in gebed
tot de God die de zondaar liefheeft en redt.
Jezus, Gods zoon heeft met Zijn leven betaald,
dat wordt in het Evangelie zo duidelijk verhaald.
Hij heeft ook míjn schuld betaald en alles volbracht,
dát geeft mij hoop en vernieuwde levenskracht.
Door genade maakte Hij mij vrij
van zonde, schuld en satans slavernij.
Ook heeft mijn God een oneindige macht,
Hij wil mij helpen met Zijn liefde en kracht.
Ik voel me nu sterk, al ben ik nog net zo klein,
leven door en met Hem, hoe heerlijk zal dat zijn!
Hij wil me vernieuwen, helen en meer,
Hem zal ik eeuwig prijzen en geven alle eer!
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Lofprijsavond februari 2022
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