AGENDA

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

20 januari: Jeugdavond
21 januari: Jeugddienst
24 januari: Start Alpha-cursus

Ik geef het ‘Woord’ aan...
Naam: Noa Huibers
Leeftijd: 17 Jaar.
Waar ben je geboren:
Zuid-Scharwoude.
School: Havo diploma
behaald op het Jan Arentsz,
nu tussenjaar.
Favoriete boek: Me Before You, Jojo Moyes.
Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:
Jezus die met 5 broden en 2 vissen duizenden
mensen voedde. Er was meer dan genoeg en
ze hadden zelfs over.
Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen
hebben: Ds. van den Berg.
Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Samen
het geloof betuigen en elkaar helpen als het
moeilijk is.
Favoriete eten: Tagliatelle met broccoli en kip.
Vakantieland: Griekenland.
Wens: Dat iedereen om me heen gezond en
gelukkig opgroeit.

aan: Rhodé
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Bid iedere dag in dit nieuwe jaar
dat God je helpt.
Bid om vertrouwen in Hem.
Bid voor de zieken en ouderen.

>

‘Agnus Dei’
Michael W Smith

Gelukkig nieuwjaar!
Om 0:00 van 1 januari hebben we het
tegen de mensen om ons heen gezegd:
gelukkig nieuwjaar! En dat meende je ook
oprecht, je hoopt dat iedereen een gelukkig jaar zal hebben. Maar je kunt er niet
heel veel zelf aan doen. Je kunt het een
ander toewensen, maar je kunt er niet voor
zorgen dat het ook gebeurt.
Een gelukkig jaar wensen betekent dat
je wilt dat het alle dagen goed gaat. Elke
dag geluk. Geluk is niet te garanderen,
maar er is wel een goede basis. Die basis
is God, Hij draagt je iedere dag en Hij redt
je. Dat betekent dat God ontzettend veel
van je houdt en iedere dag bij je is om je
te helpen.
Ook in het nieuwe jaar zullen er baaldagen
zijn, moeilijke momenten en zware periodes. Maar dat betekent niet dat het geen
gelukkig jaar zal worden. Als je door alles
heen op God blijft vertrouwen en weet dat
Hij je draagt en van je houdt, dan is dat
geluk hebben!

