
 

 

 

  



 

Beste vrienden, 

  

Allereerst de hartelijke groeten van mijn vrouw en mezelf.  

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad hetzij thuis of ergens 

anders. In ieder geval, wij hebben fijne momenten mogen meemaken in het 

mooie Frankrijk meer bepaalt in Bretagne.  

Wij waren er samen met het gezin van onze tweede zoon en schoondochter.  

Deze dingen meemaken is echt een bijzonder voorrecht.  

Het zou ons te ver brengen moesten wij onze dankbaarheid beschrijven. Maar 

kort samengevat: “Wat was het een heerlijke tijd.”   

  

De Here is zo goed. We hadden ook gemiddeld tussen 23 en 28 graden terwijl 

in sommige delen van Frankrijk men zuchtte onder verzengende hitte,  terwijl 

bij ons: “zachte zeebries en een heerlijke geur van de zee.”  De kust van 

Bretagne is gewoon prachtig.  

Het is altijd goed, positieve dingen met elkaar te delen. Jammer genoeg doen 

we dat te weinig.  

  

Als mens hebben wij niet altijd deze intentie positief te zijn,  maar vaak is het 

anders en hebben wij de neiging de dingen negatief te benaderen. Naargelang 

onze ingesteldheid beleven wij ook de dingen van onze omgeving positief of 

overwegend negatief. Dat betekent uiteraard niet dat we de zaken niet mogen 

bekijken en bespreken vanuit de realiteit anders worden wij onwezenlijke 

mensen .  

De vraag is: “Hoe gaan wij ermee om?” Dat zal bepalen in hoeverre wij nog 

goede dingen zien. 

  

Persoonlijk willen wij de dingen op een positieve manier benaderen, gewoon 

omdat zij positief zijn. Wij stellen ons vertrouwen op de Here Jezus Christus die 

alles laat medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.   

  
  

  
  



 

Ook als het de schijn heeft dat het echt misgaat. Het uitgangspunt is 

natuurlijk alles na te streven waarvan wij overtuigd zijn dat het uit het 

centrum van Gods wil komt. We zijn bijzonder dankbaar te mogen 

aankondigen dat wij twee echtparen mogen inzegenen die de stap 

gezet hebben om dienstbaar te zijn naar God en hun naaste .  

De inzegening gaat door in de kerk op 8 september 2019 om 10 uur.  

Noteer deze datum en bidt met ons allen dat deze broeders en zusters 

zich gedragen zullen voelen in deze zeer belangrijke stap in hun leven.  

 

Persoonlijk ken ik deze mensen heel goed en heb het volste 

vertrouwen dat zij maar één doel hebben en dat is “God liefhebben en 

Hem in alles behagen en dienen.” We zien hoopvol uit wat God verder 

zal doen in deze bewogen tijden waar het niet meer zo evident is om 

in leiderschap te treden. Gezag en verantwoording afleggen zijn zaken 

die ondergraven en geminacht worden in deze maatschappij.  

 

Maar de Heer zegt in zijn woord: “Maar gij geheel anders”. Zullen wij 

ervoor zorgen dat deze mensen het leiderschap niet al zuchtende 

maar met blijdschap zullen mogen doen? Laten wij dan éénparig de 

schouders onder het werk steken zodat de mensen van de wereld het 

verschil zullen kunnen onderkennen tussen de wereld en de 

gemeente van Jezus Christus.  

 

Langs deze weg: “ Didier en Teunia, Jeffry en Sabine, we staan achter 

jullie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Paul en Francine, Johnny en Josée 



Datum Spreker Avondmaal Verantwoordelijke Aanbidding 

01-09-2019 Johnny Stroobant Geen avondmaal Didier Teunia 

08-09-2019 Ron Booij Geen avondmaal 
Johnny Stroobant  Paul 

Pacquet  
Jeffry 

15-09-2019 Jeffry Stroobant Geen avondmaal Didier Didier 

22-09-2019 Didier Delbaere Pieter en Anja  Jeffry Teunia 

29-09-2019 Teunia Delbaere Dennis en Gaëlle  Jeffry Jeffry 

06-10-2019 Dennis Delbaere Rein en Kurt  Didier Didier 

13-10-2019 Paul Pacquet Kevin en Liesel  Didier Teunia 

20-10-2019 Nettie Groot Pieter en Anja  Jeffry Jeffry 

27-10-2019 Ron Booij Geen avondmaal Didier Didier 

03-11-2019 Johnny Stroobant Rein en Kurt  Didier Teunia 

10-11-2019 Paul Pacquet Dennis en Gaëlle  Jeffry Jeffry 

17-11-2019 Didier Delbaere Kevin en Liesel  Jeffrey Didier 

24-11-2019 Dennis Delbaere Pieter en Anja Didier Teunia 

NEVEN                       ACTIVITEITEN  

05-09-2019 Broederraad Oudsten 
Samenzijn rond nieuw werkjaar 

03-10-2019 
Broederraad Oudsten Gebed, uitwisseling en besluitvorming  

12-10-2019 
VVP leiders Koen Cellis 

Leiders dag +Algemene Vergadering VVP 

07-11-2019 Broederraad Oudsten Gebed, uitwisseling en besluitvorming  

11-11-2019 
Ontmoetingsdag 

VVP 
Koen Cellis Vlaamse ontmoetingsdag Leuven gans de dag  

Zondag                                                                   programma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst van afwas September  -November  

 1 september:  Kurt en Heidi; José en Annette 

 8 september: Didier & teunia; Jeffry & Sabine 

 15 september: Christa en Nettie; Marc en Lut 

 22 september : Kurt, Arno, Kian en Luka 

 6 oktober :   Jonas en Bianca;  Dennis en Gaëlle 

 13 oktober:   Joury en Sippora; Sven & Kevin 

 20 oktober:   Franky en Mieke; Eslie en Shawn 

 27 oktober:   Kevin en Liesel; Jeshua  

 3 november:  Pieter en Anja; Angelique 

 10 november  Eli en Martine;  Didier en Teunia 

 17november:  Johnny & Josseé ; Jonas & Bianca 

 24 november:  Kurt en Heidi; José en Annette 

 1 december :  Didier & teunia; Jeffry & Sabine 

Lijst van schoonmaken gebouw: juni – augustus  

  
September:    Pieter & Anja : Kevin & Liesel 

Oktober:   Joury & Soppora;  Eli en Martine 

November:    Nico en Joy; Dirk en Franka 

  



 

 

 DATUM WAT  TIJD 

21-09-2019 JOS opening 14u-18u30 

05-10-2019 JOS avond 19u30-22u30 

19-10-2019 Interkerkelijke lofprijs 19u begin dienst 

02-11-2019 JOS Sport 19u30-22u30 

16-11-2019 Bosspel 19u30-22u30 

30-11-2019 Gezelschapsspel 19u30-22u30 

14-12-2019 Filmavond 19u30-22u30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BIDSTONDES : 

  

Iedere woensdag om de  2 weken bij Didier & teunia 

  

Iedere dinsdag  om de  2 weken  in de gemeente : 

  

Zie mededelingen de zondag  

  

  



 

1 SEPTEMBER  

Inzegening Jeugd, tieners, kinderen nieuw schooljaar  

NADIEN RECEPTIE  !  

21 SEPTEMBER  

Inzegening nieuwe oudsten:  

Didier en Teunia Delbaere /  Jeffry en Sabine Stroobant  

8 SEPTEMBER  

Dag van gebed in de gemeente  : info Jeffry 

26 OKTOBER 

Toerusting met Ron Booij voor leiders Effatha. Van 9 u tot 12u30. 

: info Didier 

30 NOVEMBER 

Toerusting met Ron Booij voor leiders Effatha. Van 9 u tot 12u30. 

: info Jeffry 

https://www.ekeffatha.be/   bezoek onze website voor aanvullende info 

  

https://www.ekeffatha.be/

