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11 juli 2020 
 

PREDIKBEURT VANDAAG 
Predikant  : Br. Rob de Raad  
Predikantinleider : Zr. Laila Andaloussi 
 
PREDIKBEURT KOMENDE WEKEN 
18-07 : Br.  Martin Hor 
25-07 : Br. Aad Verbeek 
 
 
BLOG   
 
Bijzondere ervaring 

De afgelopen weken zat ik er een beetje mee dat ik nog maar weinig durf te praten over 
Jezus tegen over mensen die ik niet zo goed ken. En ik vond het eigenlijk best naar dat ik mij 
zo voelde, omdat het bijna lijkt als of ik me schaam. Maar eigenlijk ben ik bang voor de 
reactie van mensen in deze tijd. Bang.. dat ze Jezus zullen afwijzen, mij zullen afwijzen of 
raar zullen vinden. Dus begin ik er liever niet over.  
 
Maar gisteren op het werk begonnen er 2 collega’s uit zichzelf met mij over Jezus te praten. 
Ze vertelde wat God in hun leven betekend en de liefde die zij daardoor ervaren. En hoe 
belangrijk zij God in hun leven vinden. Ze spraken er zo open en gepasioneerd over, dat ik 
dacht “WAUW!!”. Zij durven open en eerlijk tegen over God te zijn, ongeacht wie het is.  

Ik heb wel eens vaker met deze collega’s geproken, maar nog nooit zo’n intiem 
gesprek gehad (ik werk hier ook nog maar 8 maanden).  
 
Ik vond dit zo’n bijzondere ervaringen, omdat ik zelf hiermee zat en vervolgens ben ik zelf 
getuige van hoe anderen dit doen!  
 
Dit alles is ook waar de sabbatshool les deze week over ging. Een getuige zijn voor God! 
 
Laila Andaloussi 
 
ZINGEN IN DE KERK 
Het bestuur is, na onderzoek, van mening dat er weer gezongen kan worden in de kerk. De 
voorwaarden die dit mogelijk maken zijn voor onze kerk aanwezig. We kunnen daarom weer 
met elkaar zingen ten ere van onze lieve Heer. 
 
EXTRA COLLECTE  
Op sabbat 11 juli wordt er een extra collecte gehouden t.b.v. de plaatselijke 
gemeentebudjet.  
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VOORBEDE VERHOORD 
Afgelopen Sabbat vroeg ik (Simone) om voorbeden voor het helpen steunen van mijn 
vriendin in Bangladesh. Het gezin heeft alle inkomsten aan de uitbraak van Corona verloren. 
Nadat ik had geholpen met het aflossen van 3 maanden huur, bleek er nog een schuld open 
te staan van een kleine 400 euro die ik er niet bij kon betalen. Met hulp van vrienden is die 
schuld vandaag afgelost. Ik beschouw dit als een teken van Gods hulp en zegen en wilde 
daarom laten weten dat het gebed door God is verhoord. 
 
WERKEN AAN HET KERKGEBOUW 
Afgelopen week is er weer hard gewerkt, alle wanden in de kerkzaal zijn gespoten en alle 
lampen vervangen.  

 

          
 
 
JARIG  
Op zondag 12 juli hebben we 2 jarige, Zr. J. van Valen-Biljard en Mevrouw T. Hak-Kowalska. 
Alvast van Harte gefeliciteerd. Nog vele jaren van zegeningen en liefde toegewenst! 
 
Op vrijdag 17 juli zijn er ook 2 jarige, zr. E.J. Kneefel en De heer N.F.C. Bergmans (Noah). 
Alvast van harte gefeliciteerd. Nog vele jaren van zegeningen en liefde toegewenst!  
 
AGENDA 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 
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