Reactie en/of bijdrage graag mailen
naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

AGENDA

30 maart Pitstop
13 april Slotavond clubs
19 april Goede Vrijdag
20 april Paas Sing-in
21 april 1e Paasdag
22 april 2e Paasdag
25 mei EO jongerendag

Ik geef het ‘Woord’ aan...
Naam: Jack
Kranenburg
Leeftijd: 14 Jaar.
Waar ben je geboren:
Alphen a/d Rijn.
School: Han Fortmann.
Favoriete boek:
No easy day.
Welk verhaal uit de
Bijbel spreekt je aan:
David en Goliath.
Wie zou jij nog eens op
de preekstoel willen hebben: Ds. Dankers.
Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:
Eensgezind zijn, elkaar steunen in alles.
Favoriete eten: Pizza.
Vakantieland: Frankrijk.
Wens: Dat onze kerk snel een nieuwe dominee
mag krijgen.

aan: Mathijs

PUNTEN

GEBEDS

Dekker

Bid om moed en kracht om van je
geloof te getuigen.
Bid om een nieuwe predikant.
Bid voor de vervolgde christenen.
Bid voor de zieken en ouderen.

>

Opwekking 674
‘Zie de stroom van
Jezus liefde’

COLUMN
Tegen de stroom in
Een tijdje geleden alweer gingen we op een familieweekend naar Zandvoort. En uiteraard gingen we
daar zondag naar de kerk. Ahum. In die dienst was
er bevestiging en afscheid van ambtsdragers. In het
toespraakje voor de afscheidnemende ouderling
werd iets heel bijzonders aangehaald. Deze had
namelijk een hypotheek op zijn huis genomen als
borg om de financiële situatie van de Gemeente
veilig te stellen zodat deze voorlopig kon blijven
bestaan.
En laatst sprak ik iemand die leiding geeft aan een
Gemeente met een wel heel hoge gemiddelde
leeftijd v.w.b. de leden. Menselijk geredeneerd
hoort daar al lang niet meer een deel van de
Gemeente te zijn doordat instroom van jongere
mensen ontbreekt. Het bijzondere daar was dat de
verbouwingskosten van het kerkgebouw en aangrenzend appartement werden bekostigd door een
lening waar een jong echtpaar garant voor stond.
En met nog 1 jaar te gaan is deze nog afbetaald
ook.
Heel anders gaat het dan bij ons in Langedijk toen ik
weer een kerk te koop zag staan, de 3e al sinds een
jaar of 4.
Dat past wel in de tijd en het land waarin we leven.
Kerken worden verkocht, gesloopt of omgebouwd.
Sommigen zien dat als een verloren zaak.
Ook de dominee van de kerkdienst in het afgelopen
familieweekend was somber over met name Noord
Holland. Hij dacht dat daar iedereen met de stroom
meegaat. Gelukkig kon hem gezegd worden dat er
in zijn dienst minstens 40 waren die ervoor kiezen om
indien nodig tegen de stroom in te gaan.
Maar gelukkig zijn er nog veel meer anderen die tegen de stroom durven in te gaan. Zij hebben ook de
moed en het vertrouwen gekregen om bepaalde
dingen te doen.
Hoe zit dat met jou? Kies je ervoor om als het nodig
is tegen de stroom in te gaan? Weet dan dat de
overwinning reeds lang geleden behaald is doordat
het Pasen is geworden. Jezus leeft en is met jou!
Gezegend Pasen.
Ed Huibers

