
 

 

1. Zondag 23/06 Dienstleiding: Thomas - Prediking: Stephan 

2. Aan onze leden: NIET VERGETEN om uw stembrief (i.v.m. verlenging         

mandaat oudste) in de collectebus te deponeren uiterlijk zondag 23 juni. 

3. Vrijdag 21/06 :  Nacht van gebed voor de vervolgde kerk. Zie voorpagina. 

4. Vrijdag 28/06: zorgkring ‘De Wandelclub’ in de kerk van 14u tot 16u. 

5. Vrijdag 05/07 tem zondag 07/07: gebedsweekend in CH Connect.  Sprekers: 

Corneel Crezée en Leslie Message.  Info en inschrijvingen: www.indekerk.be. 

6. Lou Quintijn is te bezoeken in het revalidatiecentrum Reepkaai 4, 2e verdie-

ping, kamer 241 tussen 16u en 20u.  Lou staat op een streng dieet, derhalve 

niets te eten meebrengen.  Gelieve eerst te sms-en 0485 75 17 71. 

7. Zaterdag 16/10: Interkerkelijke lofprijsavond die doorgaat in Ichtus, Brugse-

steenweg 259, Kortrijk.  Deze gebeurtenis is op de eerste plaats gericht op  

jongeren, maar natuurlijk is iedereen er welkom.  Deuren open 18u30,        

programma 19u tot 22u; einde 23u. 

8. Vandaag spreekt Stephan in de veg ‘De Bron’ in Zwijnaarde. 

9. Vandaag spreekt David in  de protestantse kerk in Roeselare. 

De Oudstenraad komt samen elke 1e woensdag v/d maand (uitgezonderd feest-
dag).   Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten:  

email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com  of  gsm: 0491/92 91 58 

Indien u een persoonlijk gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot 
een oudste: 
      Jan Hostens  056/45 72 31  (Vrije dag:  vrijdag) 
      Stephan De Feyter  0479/36 37 42  
            Thomas Nop  0495/12 10 92 
U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus 
stoppen. U kan ook  overschrijven op de rekening van de kerk: 
IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB 

Contactadressen 

Mededelingen 
 

 

Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen 

Oproep voor de    
avond van gebed voor           

de  Vervolgde Kerk! 
Romeinen 8:35-37 (HSV 2010) “Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat: ‘Want 
omwille van U   worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles 
zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft      liefgehad.” 

Velen van onze broers en zussen lijden omwille van Jezus’ naam. God geeft 
ons woorden om voor hen te bidden, waardoor zij bemoedigd worden en 
kracht ontvangen. 

De avond gaat door op vrijdag 21 juni 2019 om 20 uur (deuren open vanaf 
19.30) in de evangelische kerk De Pottenbakker, Meensestraat 83, 8500 Kort-
rijk. Dit is een gezamenlijk initiatief van de evangelische kerk van Kuurne en 
evangelische kerk De Pottenbakker, Kortrijk. Ook Christenen uit andere     
gemeenten zijn zeker welkom. 

Er wordt in drie blokken gebeden, tussen de blokken is er een pauze voor-
zien, dus in de pauze kun je weggaan of ook terug bij aansluiten. 

Programma: 
20.00 – 20.15   Welkom (deuren open vanaf 19.30) plus introductie 
20.15– 21.25    gebedsblok 1 India en Irak 
21.25 – 21.35   pauze 
21.35 – 22.45   gebedsblok 2 vrouwen (Centraal Afrikaanse Republiek) en Iran 
22.45 – 23.00   pauze 
23.00 – 24.00   gebedsblok 3: Filippijnen en Noord-Korea 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid en gebed 

 16/06/2019 

Potscherven 
Evangelische Kerk: De Pottenbakker  

Eredienst elke zondag om 10u 

Meensestraat 83, 8500 Kortrijk  

www.depottenbakker.be 

IBAN: BE17 0012 2662 5321 
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Dienstleiding: Jan Hostens       —            Prediking: Eddy Delameillieure  

 

   Er zijn drie manieren om naar iets te kijken, als een gebeurtenis, als een 

voorbeeld of als een drama. Zo ook met de kruisiging van Jezus, zoals beschre-

ven in Matteüs 27:35-56. Michael Green zei dat de dood van Jezus “de        

bekendste dood is aller tijden”. Waarom is dit eigenlijk? Wat is er precies   

gebeurd? Is Jezus´s dood een voorbeeld voor ons? En wat is precies het drama 

dat zich afspeelde, toen, en de betekenis voor onze levens, nu? 

Nota’s: 

Aantekening Prediking 
 

 

 Gebed voor Lou Quintijn die in het revalidatiecentrum ligt.  Zie ook Me-
dedelingen. 

 gebed voor de kinderen en tieners die in de examentijd zitten;  

 gebed voor onze zieken en onze ouderen; 

 gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissin-
gen mag nemen; 

 gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente; 

 gebed voor opwekking in Kortrijk, in België en in onze samenleving;  

 

 Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven , maar 
toch gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse 
bidstonden op maandagavond;  u kan dit melden via                              
oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met vermelding van de 
specifieke reden, of laat het weten aan Stephan. 

Gebedspunten 

   Kuisploeg voor de week van 17/06 (Sectie C) : Albert, Deborah en Ruth  

   Kuisploeg voor de week van 24/06 (Sectie A) : Jona, Jerre en Kurt  

Onderhoudsploeg 

Crèche 
                 Zondag 16/06: Holly 

              Zondag 23/06: Joy   

Overdenking 
Ten diepste ben ik een deel van het probleem waarvoor Jezus moest sterven. 

Keith Miller 
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