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zoom-dienst • boodschap
Komende zoom-dienst: 6 december • 20 december
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 845 0211 2293 • Pasw: 288125

Oproep • getuigenissen
Op 13 december zal er een getuigenissendienst zijn.
Iedereen kan zich nu al kandidaat stellen om een
getuigenis te geven.
Mail je opname naar stephan.de.feyter@gmail.com
Tip: film met je gsm en hou deze horizontaal voor het beste beeld en geluid
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Ingrid Teerlinck

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwo6RbLdA7Uvsdnhh1H4eUj

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/2lmyestbieNZouiHsl7EtV
God wijst mij een weg (opw 429)
Refrein: 2x
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, (2x)
Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
Refrein

Houd mij dicht bij U (Opw 616)
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

Zing voor de Koning (Opw 652)
Zing voor de koning, het Lam op de troon.
Hij zal regeren, Gods enige zoon.
Leven en redding brengt zijn heerschappij.
Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij
Refrein:
Kom, zing dit lied met mij.
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jou heer.
Kom richt je hart op Hem.
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.
Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken en Jezus regeert!.
Refrein
Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken en Jezus regeert!.
Refrein (2x)

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt
Refrein:
Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
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Wat de toekomst brege moge
(Opw 377)
Versie: The Rose

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen,
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

U bent mijn anker (Opw 621)
u bent mijn anker
mijn licht en mijn bevrijder
u bent mijn vesting
dus vrees ik geen kwaad
want al keert de vijand zich tegen mij
in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn
als ik roep dan bent u nabij
u tilt mij hoog op de rots
ik zing en juich voor u
Refrein:
een ding wil ik vragen heer
met heel mijn hart
dat ik in uw huis mag zijn
iedere dag
en rustend aan uw vaderhart
uw liefde bewonderen mag
leer mij uw weg heer
en laat mij niet los heer
mijn hoop is op u
‘k wil uw goedheid zien op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap
als mijn hart zegt ga naar u toe
dan wacht ik op u
bij alles wat ik doe
Refrein
‘k wil uw goedheid zien op mijn levenspad
en uw leiding zoeken bij elke stap
als mijn hart zegt ga naar u toe
dan wacht ik op u
bij alles wat ik doe
Refrein (4x)

Foto: Pixabay - Ben Kerckx.jpg
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Lied van de maand:
Upon Him (Matt Redman)
Upon a hill, a perfect Saviour
Upon that day, the greatest love
The punishment that should have fallen on us
Upon Him, upon Him
Upon His head, a crown of thorns
Upon His heart, a broken world
The wage of sin, the weight of our transgressions
Upon Him, upon Him
Chorus:
Christ has died, we are forgiven
And Christ alive, we are the risen
And He shall come again
Praise the King, praise the King
Upon our hearts, His name is written
The King of Kings and Lord of Lords
We’re pouring out a song of praise together
Upon Him, upon Him
Chorus (2x)
Bridge: (2x)
One name upon our lips, Jesus
No greater name than this, Jesus
And every knee will bow, every heart confess
Jesus, Jesus

Foto: pixabay - geralt

Chorus (3x)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
(Opw 710)
Zegen
Zegen
Zegen
O God

mij op de weg die ik moet gaan
mij op de plek waar ik zal staan
mij in alles, wat U van mij verlangt
zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen,a
ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus kom tot mij,
als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf
steeds mooier wordt voor mij

Zegen
Zegen
Zegen
O God

ons waar we in geloof voor leven
ons waar we hoop en liefde geven
om de ander tot zegen te zijn!
zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf
tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf
tot bron van zegen zijn
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2. Weekuitdaging
Bless You Box
Hoe dankbaar ben jij met wat je hebt? Hoe bemoedigend is het om hier af en toe bij stil te staan? Koning
David verzamelde veel materialen en geschenken voor de bouw van de tempel. Hij was zeer dankbaar voor
alles wat de Israëlieten bij hem brachten. Koning David was zich er wel van bewust dat alles, maar dan ook
alles God toebehoorde en hij dankte God voor alles wat hij kreeg en had.

1 Kronieken 29: 10 - 14
Toen loofde David de
HEERE voor de ogen van
heel de gemeente. David
zei: Geloofd zij U, HEERE,
God van onze vader
Israël, van eeuwigheid
tot eeuwigheid! Van U,
HEERE, is de grootheid,
de macht, de luister, de
kracht en de majesteit.
Want alles wat in de
hemel en op de aarde is,
is van U. Van U, HEERE,
is het Koninkrijk, en U
hebt Zich verheven tot
een Hoofd boven alles.
Rijkdom en eer komen
van voor Uw aangezicht,
en U heerst over alles.
In Uw hand is kracht en
macht, in Uw hand is het
om ieder groot te maken
en sterk te maken. Nu
dan, o onze God, wij
loven U en prijzen Uw
luisterrijke Naam. Want
wie ben ik, en wat is mijn
volk, dat wij de kracht
zouden hebben om
vrijwillig te geven zoals
dit? Want van U is alles,
en uit Uw hand hebben
wij het U gegeven.
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Schrijf elke dag week lang eens op kleine briefjes waar je dankbaar voor bent en verzamel
deze briefjes in een doosje. Je kan met onderstaande tekening zelf een doosje maken om
de briefjes in te verzamelen. Doe het doosje na een week open en lees de briefjes nog eens
terug. Doe dit net als David in een gebed waarbij je dankbaarheid uitspreekt voor alles wat
je van God hebt gekregen.

Gebruik twee standaard vouwblaadjes va 15 cm x 15 cm
Het eerste vouwblaadje is de box:

Knip het tweede vouwblaadje iets
kleiner en herhaal voor het deksel:

3. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Geertrui Desseyn

Mozes
Dag jongens en meisjes,
Jammer dat de kerk opnieuw dicht moet, maar gelukkig kunnen we nu toch naar school! Veel
leren, onze vriendjes terug zien, onze meester of juf! Het is toch wel een beetje een vreemde
tijd met al die corona! Deze tijd maakt ons soms onzeker en bang. Misschien denken we
“gaat dit virus nog wel voorbij?” Wanneer gaan we terug leuke uitstapjes, verjaardagfeestjes
kunnen doen? Ook als we daar over nadenken, kan dit ons verdrietig maken. Op dat moment
hoe klein of jong je ook bent is het goed om na te denken wat heb ik wel? Ik ben gezond, ik
heb iedere dag te eten, ik heb een gezellig huisje … Denk maar goed na, je zult veel dingen
kunnen opnoemen waarvoor je “dank u wel” kunt zeggen! En weet je dat de Here God heel
blij is wanneer we dankbaar zijn? En als we dankbaar zijn, worden we terug blij!! We gaan
vandaag luisteren naar het verhaal van Mozes. Het was toen ook een vreemde tijd en je zult
horen hoe de Heer op een bijzondere manier voor hen zorgt! Dit is toch geweldig hé!
Luister maar!
https://www.youtube.com/watch?v=eEbCIOSXA4s

Gebed
Here God ,dank je wel voor dit mooie bijbelverhaal! Dank je wel dat we mogen horen hoe
goed je voor hen zorgde. Wij mogen weten dat U ook elke dag zo goed zorgt voor ons! Dit
maakt mij blij en niet bang! Ik bid voor de kinderen die U niet kennen dat wij hen mogen
vertellen dat U ook voor hen wil zorgen! Ik bid voor de mensen die ziek zijn, voor alle dokters
en verplegers die nu heel hard moeten werken. Ik bid ook dat er vlug een medicijn mag
komen die ons beschermt tegen dit virus. Amen.

Knutselideetje
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4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Hoe je Jezus niét moet liefhebben
De formule van deze week is iets anders dan normaal: we vragen je om thuis
de video te bekijken en alvast na te denken over de bijhorende vraagjes.
Nadien hebben we een Zoom-momentje met onze groep om een korte
nabespreking te hebben!

Noteer dus maar alvast in de agenda:

ZOOM-MOMENT TIENERS: WOENSDAG 18/11 om 17u30!
1. Bekijk onderstaande video via de link. Het filmpje
schetst een moderne, wellicht herkenbare en
eveneens confronterende moderne gelijkenis van een
uitspraak in de Bijbel.

https://www.youtube.com/watch?v=vF1TZONk1OU&feature=emb_logo

2. Denk na over onderstaande vraagjes. Als je wilt, kan je de video bekijken met een
kijkgenoot en kunnen jullie de bevindingen uitwisselen.

Koppel wat je zag, aan de volgende
bijbelteksten:
Wat is volgens jou
de boodschap van
dit filmpje? Is het
herkenbaar?

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden kent en
zich eraan houdt, heeft Mij lief”.
en:
Jakobus 1:22: “Vergis u niet: alleen horen
is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt
ook doen.”

Kan je volgende uitspraak van Els van Dijk,
directrice van een Evangelische Hogeschool
in Nederland, koppelen aan de video?
‘Jullie zijn stuk voor stuk voortgekomen
uit de oorspronkelijke gedachten van God,
wonderlijk toch?’ zei ik vorige week nog
tegen mijn studenten. ‘En waarom doe je
nu zo je best om niet op te vallen en niet
anders te zijn dan anderen? Dat is toch
raar? En toch is dat wat er in deze wereld
gebeurt, en daar doen christenen net zo
hard aan mee..

3. Korte nabespreking. Tijdens ons Zoom-moment gaan we dieper in op de volgende vragen:
• Wat is het belang van horen én doen, voor onszelf, voor onze omgeving en voor God?
• Wat zijn struikelblokken en hoe kunnen we die overwinnen?

•8•

5. Prediking
Door: Peter Bordon

https://www.depottenbakker.be/Prediken/in-de-stilte-leren-luisteren-naar-god/

In de stilte leren luisteren naar God
“Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest”

Jesaja 30:15-18
Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van
Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost
worden, in stilheid en vertrouwen zou uw
sterkte zijn, maar u hebt niet gewild.
U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten.
Daarom zúlt u vluchten. En op snelle
paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw
achtervolgers ook snel zijn.
Duizend zullen vluchten voor het dreigen van
één; voor het dreigen van vijf zult u allen op
de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als
een paal op een bergtop,en als een banier op
een heuvel.
En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u
genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich
verheffen om Zich over u te ontfermen.
Voorzeker, de HEERE is een God van recht.
Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

Foto: Pixabay - Free-Photos.jpg
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We lezen hier over een geheim: Gods
geheim tot geestelijke kracht! In stilte en
vertrouwen zal uw sterkte (kracht) zijn
(Vers 15c) en God wacht tot we weer bij
Hem komen: “opdat Hij u genadig zal zijn”,
Hij wil zich over ons “ontfermen” (vers 18)

Conclusie en oproep:
Welzalig zijn allen die Hem verwachten! (Vers 18d)

Zou God niet de wereld en onszelf stil
zetten in deze heftige tijd van crisis? Heeft
de Heer niet met alles zijn doel? God
gebruikt alles ten goede voor zij die Hem
liefhebben (Romeinen 8: 28a).

Hoe wil de Heer spreken tot jou?
1. Door in gebed te zijn. In het gebed spreken wij meestal de ganse tijd, maar gebed is
een conversatie. Hebben we ook momenten van stilte en laten we zo ruimte om God
te laten spreken?
2. Door zijn Woord en goede christelijke boeken.
3. Door te vertoeven in Gods prachtige schepping.

“Zonder stilte is het nagenoeg onmogelijk om een geestelijk leven te leiden” (Henri Nouwen)

Psalm 46:11
NBG: Laat af en weet dat ik God ben
NBV: Staak de strijd en weet dat ik God ben
HSV: Geef het op en weet dat ik God ben
Willibrord vertaling: Wees stil en weet dat Ik God ben

Jesaja 55:8-9 (NBV):
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen
zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. Want zoals
de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen
hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Psalm 62: 6. (HSV)
Zeker, mijn ziel, zwijg voor God Want van Hem is mijn
verwachting !

Soms zijn we zo
onrustig: door moeilijke
omstandigheden, door
moeilijke relaties, door
ziekte, verlies van werk,
doordat je onrecht is
aangedaan.

Foto: Pixabay - bertvthul.jpg
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Bid dat ook jouw ziel en geest tot rust mogen komen
Lied 717: Stil, mijn ziel wees stil.
En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.
Hij is erbij in je beproevingen en zorgen!
God, U bent mijn God.
En ik vertrouw op U.

Jezus trok zich geregeled terug om in de stilte Zijn
Vader te ontmoeten:
1. Juist als het erg druk werd:

3. Bij een belangrijke beslissing:

Luc 5:15,16
Het nieuws over Jezus verspreidde zich juist
verder en grote mensenmassa’s verzamelden
zich om naar Hem te luisteren en zich van
hun ziekten te laten genezen. MAAR Hij
vertrok naar de woestijnen en bad daar.

Lukas 6: 12, 13
Het gebeurde in die dagen dat Jezus naar
buiten ging, naar de berg om te bidden. En
Hij bleef heel de nacht in gebed tot God.
En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn
discipleen bij zich en koos er twaalf van hen
uit, die Hij ook apostelen noemde

2. Na een drukke dag:

Je mag Jezus’ voorbeeld navolgen. Hij koos
voor Gods stem als de belangrijkste stem in
Zijn leven. Ga de stilte in en laat de Heer tot
je spreken.

Mattheüs 14: 23
En toen Hij de menigte weggestuurd had,
klom Hij de berg op om er in afzondering te
bidden. Toen het avond was geworden, was
Hij was daar alleen.

Foto: Pixabay-pexels.jpg
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6.Extraatjes
We hebben een vlammetje voor jou! Vredeslicht 2020

Op weg naar de Warmste Week met het Vredeslicht. 19 december 2019
Elk jaar in de periode voor Kerstmis wordt het Vredeslicht door een kind in Bethlehem
afgehaald. Mensen geven dit licht aan elkaar door over de hele wereld zonder dat het gedoofd
wordt. Het Vredeslicht is een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid
tussen mensen onderling, over de grenzen heen, ongeacht leeftijd, afkomst of religie.
Ook dit jaar mag Kortrijk het Vredeslicht verwelkomen. Op 19 december 2020 zal het licht per
boot van Wervik naar Kortrijk gebracht worden via de Leie. Het stadsbestuur ontvangt het
licht en het wordt tijdens een ceremonie plechtig overhandigd aan de vertegenwoordigers van
de verschillende levensbeschouwingen in Kortrijk die het verder in eigen gemeenschap zullen
verdelen.
Omwille van corona houden we de evenementen rond het Vredeslicht dit jaar op een
‘lightversie’, maar daarom niet minder sterk. Met verschillende levensbeschouwingen maken
we een filmpje waarin mensen, jong en oud, hun boodschap van vrede weergeven door middel
van een interview, een tekst, een gedicht, een lied, een kunstwerk, …
Het is nu meer dan ooit belangrijk dat we ons verbonden weten met elkaar. We zitten allemaal
in hetzelfde schuitje, we zitten allemaal in ons kot. Gevoelens van angst en eenzaamheid steken
de kop op en de naderende korte en donkere dagen dreigen ons op te slokken in duisternis.
Laat het Vredeslicht in deze coronatijd hoop brengen, verbondenheid met alle mensen over
heel de wereld. Laat ons dit krachtig symbool van vrede uitdragen en vele harten verwarmen.
Laat ons een lichtje zijn voor elkaar en elkaar niet loslaten.
Meer weten over het Vredeslicht in België? Surf dan zeker eens naar de website www.
vredeslicht.be. Hou ook zeker de Facebookpagina van de dekenij in de gaten, want hier
verschijnt binnenkort meer nieuws over het Vredeslicht in Kortrijk! www.facebook.com/
kerkinkortrijk
Sarah Vergote
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Nick interviewt:
Geertrui
Vraag 4: Welk boek, lied … is van bijzondere betekenis
voor jou?
Op de eerste plaats de bijbel natuurlijk! Het Woord dat
mij heeft gered en mij vrijmaakt. Hoe meer ik groei,
hoe meer ik besef dat Jezus is de Weg, de Waarheid
en het Leven! Evangelie betekent ‘blijde boodschap’
en deze hoopvolle boodschap mogen we uitdragen
in deze wereld! Daarbij lees ik veel boeken die mij
geestelijk opbouwen en God heeft al vele malen op
die manier tot mijn hart gesproken. Een dagboek
die ik echt zou aan bevelen is ‘de vreugde van mijn
hart’: overdenkingen van Godsvrouwen die ons al zijn
voorgegaan.
Vraag 5: Je mag een half uur in gesprek met een
bijzondere persoon naar keuze. Wie zou dat zijn, en
wat zou je vragen?

Vraag 1: Op welke plaats kan jij tot rust komen?
Thuis. Ik heb het voorrecht om in een rustige omgeving
te wonen. Sint- Denijs wordt de groene long van Kortrijk
genoemd, uitgestrekte velden en mooie uitzichten
met heel wat wandel- en fietspaden. Niet dat ik zoveel
buitenkom, ik geniet echt om in mijn huis bezig te zijn:
huishoudelijke taken, lezen en muziek beluisteren. Ik
hou evenveel van de drukte als van de stiltes. Gezellig
druk door de vele bezoekjes van de kinderen en dan
intens genieten wanneer de rust is teruggekeerd! :)
Vraag 2: Wat is jouw favoriete gedeelte van de dag?
De vroege morgen, wanneer het nog helemaal stil is.
Opstaan ‘ik ben een vroege vogel’. Genieten van de dag
die ontwaakt daarbij een lekkere kop koffie en mijn stil
moment met de Heer!
Vraag 3: Je mag even de tijd terugdraaien om een
mooi moment opnieuw te beleven. Wat zou dat zijn?
Als ik even de tijd zou kunnen terugdraaien dan kom
ik bij de geboortes van al onze kinderen. Bij deze
herinneringen voel ik altijd een heel warm en intens
geluk. Zelfs ééntje ervan is speciaal geboren, in mijn
hart!
Kinderen hebben een zeer bijzondere plaats in mijn
hart! En een groot gezin grootbrengen gaat niet altijd
over rozen, het heeft zijn vreugdes, maar ook verdriet!
En toch primeert de vreugde en blijdschap bij het zien
opgroeien van onze kinderen!

Mijn hart gaat uit naar mensen die oprecht eenvoudig
dicht bij de Heer leven, waar ik geloof mag proeven!
Wanneer ik dan in hun nabijheid ben geweest dan
ervaar ik de vrede en blijdschap van het geloof. Dit zet
mij dan aan om nog dichter bij Hem te leven! Zulke
mensen heeft de Heer al dikwijls op mijn levenspad
gezet. Ik ben heel dankbaar voor de ouderen die het
geloof trouw hebben voorgeleefd. Zij zijn dikwijls een
aanmoediging geweest op mijn weg van volharding
met de Heer! Ik heb niet iemand speciaal in mijn
gedachten, de bijzonderste mensen blijven voor mij
die met hart en ziel leven voor de Heer en die wil ik
graag ontmoeten!
Vraag 6: Nog iets wat je kwijt wil aan de lezers.
Laat je niet meeslepen door de drukte van onze
maatschappij, zorg dat je geregeld bij Hem kan komen,
stil voor Hem! Dit is het begin van alle werk! Dit is de
plaats waar hij ons vormt! En het is heerlijk daar te
vertoeven!

“Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg,
wie Jezus heeft,
die heeft genoeg!”
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Boekentips:
Jezus is... ontdek de weg, de waarheid en het leven
Barbara Reaoch
Ontdek in de decembermaand wie Jezus is, wat de Bijbel over Hem
zegt en welke woorden je mag geloven. We hebben het allemaal nodig
om bemoedigd te worden om te blijven of te gaan geloven dat het
verhaal van Jezus de waarheid is.
€ 8,50

Op weg naar de hemel
Henk Binnendijk
In zijn nieuwe boek met Bijbelstudies ‘Op weg naar de hemel’ wijst Henk
Binnendijk de weg naar de hemel aan de hand van een bijzonder beeld
uit het Oude Testament: de tabernakel. De tabernakel toont ons wie God
is en hoe groot Gods plan met een mensenleven is. Aan de hand van de
tabernakel laat Henk Binnendijk zien wat het offer van Jezus betekent.
En dat God garant wil staan, dat Hij zijn doel met de mens bereikt. De
tabernakel is het mooiste beeldmateriaal dat God ons heeft gegeven. Tot in
de kleinste details heeft Hij dit concept persoonlijk aan Mozes gedicteerd.
Henk Binnendijk laat zien hoe de tabernakel ook in deze tijd van grote
waarde is.
€ 16,99

Bookazine: Vol bewondering
Gods Woord dat mensen raakt
Wycliffe
Een bookazine met
vijftig waargebeurde
verhalen over de kracht
van Gods Woord. Het
is indrukwekkend wat
de Bijbel wereldwijd
teweeg brengt. Mensen
veranderen, de impact is
groot. Steeds meer mensen
horen over God. Uitgave
van Wycliffe Bijbelvertalers
€ 9,95
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Verkrijgbaar in
maandag
dinsdag

gesloten
email & facebook

woensdag email & facebook

gesloten

donderdag

9u30 - 12u

14u - 18u

vrijdag

9u30 - 12u

14u - 18u

zaterdag

9u30 - 12u

14u - 17u

zondag

gesloten

Verbind de punten:
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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?














lied
getuigenis
gedicht
brief
kaartje
tekening
foto
recept
puzzel
weekuitdaging
kunstwerk
...

Bijlagen
Werkje kleine
zondagsschool
Werkje grote
zondagsschool

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

Mail ons:

weekbundel@depottenbakker.be
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VU: Evangelische Gemeente ‘De Pottenbakker’ vzw - Vlaams Gewest - Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk

Gezocht • Extraatjes!

