Uitgavenr.: [Datum]

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 5– 20 maart 2015

Dolor Sit Amet

Commissie Geloofs- en Gemeente opbouw

Gemeente
project
De Here God dienen in ons
leven is het mooiste wat we
kunnen doen! In ons
persoonlijk leven van elke dag,
maar ook gezamenlijk als
gemeente hier in St.
Jansklooster – Kadoelen.

Thuis in
Gods Huis
God heeft ons aan elkaar
gegeven en daar mogen we blij
mee zijn! Samen God beter
leren kennen en samen Hem
groot maken.

Zondag 29 maart
DV zondag 29 maart staat de vijfde thema
zondag gepland. In de middagdienst, waarin
dominee De Braak zal voorgaan, zal hoofdstuk
5 ”Een mooie oorlog” centraal staan. Er wordt
stilgestaan bij de strijd die er is op aarde. Wij
hebben allemaal een wapenrusting van God
gekregen. Wat een troost te weten dat wij niet
bang hoeven te zijn in deze aardse strijd. Gods
volmaakte liefde houdt de angst weg uit ons
leven. Samen willen wij daar over nadenken.
U komt toch ook?
Jeugdsamenkomst commissie

Door de Bijbel te lezen en er
met elkaar over te praten, leren
we steeds meer van Gods
grootheid! God krijgt de eer en
wij mogen als gemeente steeds
meer naar Hem en naar elkaar
toe groeien.

Kidsknutsel
Na de middagdienst is er gelegenheid om te
knutselen. We gaan iets maken voor een ander.
Neem een naam en adres mee van iemand die
jij een kaartje wil sturen. Wij zorgen voor de
materialen. Jij komt toch ook?

Commissie Kind en Eredienst
1

Nieuwsbrief nr. 5 – 20 mart 2015

Commissie Geloofs en Gemeente opbouw

Terugblik hoofdstuk 4 “Charismatisch of profetisch”

`

Zondag 1 maart jl. hebben we na de middagdienst de
mogelijkheid gehad de vesper te bezoeken. We
hebben samen gebeden, uit de bijbel gelezen en
gezongen tot eer van God. Tussendoor hebben we
geloofsgetuigenissen mogen bekijken die
verschillende gemeenteleden hebben uitgesproken.
Ze hebben getuigd wat de Heilige Geest voor hen
betekent en hoe de Heilige Geest in hun leven
zichtbaar en werkzaam is. Heel bijzonder en
indrukwekkend om dat te mogen horen.
Dankbaarheid ook dat zoveel broers en zussen de
vrijmoedigheid hebben gehad om dit te delen met
gemeenteleden.

(Vervolg)

Een waardevolle toevoeging aan deze bijzondere
zondag waarop we samen het Heilig Avondmaal
mochten vieren.
De mannenvereniging

29 maart 2015
Themazondag hfdst. 5 ”De mooie oorlog”.
Als voorbereiding hfdst. 5 uit het boekje lezen!

De Zendingscommissie is druk
bezig met de
voorbereidingen
van hoofdstuk 6
”Geef het door”. De
thema zondag voor
dit hoofdstuk staat
gepland op DV
zondag 17 mei a.s.

