Vanuit de gemeente
Zr. Rita Mante heeft de 19e een nieuwe heup gekregen en is herstellende.
Zr. Ruth Morren heeft een heupoperatie gehad en kon de 23e weer in de
dienst zijn! Zr. Hilly Westerhof vaak misselijk, heeft moeite met eten en
erg vermoeid. Br. Geert van der Spoel is behandeld aan hartritme-stoornis
en hierdoor nog steeds erg vermoeid. Voor Gerdien is het bezoeken van
de dienst voor haar op dit moment te belastend.
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Gezegend nieuwjaar!
Ik kan altijd erg genieten van de schoonheid van de natuur, die soms net
een sprookje lijkt.
In de winter heb je soms van die prachtige ijsbloemen op het raam en rijp
aan de bomen. In het voorjaar het frisse groen en de natuur die openbarst
aan geuren. In de zomer is er een weelde aan kleuren en zo ook in de herfst
de gouden straten van de bladeren. Ik heb dan het idee dat God mij een
beetje mee laat kijken in een stukje van de hemel die op aarde komt als
Jezus terug komt. Iets om God voor te danken.
Ik wens jullie een sprookjesachtige Kerst en een spetterend Nieuw-Jaar vol
van God’s rijke liefde.
Lieve groeten,
Gerdien Ockels & hulphond Mandy

We bidden dat jullie gezondheid zal verbeteren en dat je door alles heen
Gods zegen zult ervaren!
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je
sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke
rechterhand. Jesaja 41:10

Verjaardagen
8 januari

Alexander Mante

Van harte gefeliciteerd en dat je nog vele jaren anderen tot zegen mag zijn!

Brinkstraat 4, Borger

Activiteiten in de gemeente
Kring Connect: op woensdag 9 en 23 januari, thema dit seizoen is
‘vertrouwen’. Inloop 19:45, einde 21:45, bij Martin en Cobie Nanninga,
Lemmerstraat 6, Borger. Contact: 06-832 44 242
Bidstond: op donderdag 3, 17 en 31
januari. Open avond met gebed en
aanbidding. Aanvang 19:30, wisselende
locaties. Coördinatie Martin en Sytske
Lohof, 06-81252878.

Zr. Leuvenink is nog herstellende van haar herseninfarct. Het gaat redelijk
goed, maar ze is snel heel moe waardoor bepaalde functies niet goed
werken.

Ervaar een nieuw begin
…dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. —
Efeziërs 4:23 (NBV)
De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die een nieuw begin hebben
meegemaakt. Mozes werd een leider nadat hij 40 jaar schaapherder was
geweest. Paulus die een hekel aan Christus had totdat God hem vernieuwde en
hem tot één van de geweldigste apostelen aller tijden maakte.
Wanneer we Jezus als Redder ontvangen is dat het ultieme nieuwe begin. We
worden een nieuwe schepping met de mogelijkheid om een nieuwe manier
van leven te ontdekken. Maar de eerste stap om dat nieuwe leven te ervaren is
te geloven dat het voor jou beschikbaar is.
Efeziërs 4:23 zegt dat we voortdurend vernieuwd moeten worden in ons
denken en gedrag. Het is makkelijk om over geweldige mensen in de Bijbel te
lezen en te denken dat je in niets op hen lijkt, maar als je dat gaat denken,
moet je meteen je denken aanpassen.

Gemeenterooster
Datum dienst
Spreker
Dienstleiding
Muziek

06-01
G. Leuvenink
Martin
Henriëtte,
Eva-Maria
Geert
Rob,
Jaap

13-01
D.G. van Herk
Gert
Peter,
Alette
Alexander
Gert,
Ingmar

20-01
T. van Barneveld
Geert
Jan Massier
Sytske
Martin L,
David

27-01
H. Brouwer
Alexander
Ineke,
Sytske
Geert
Rob,
Jaap

Zondagschool
Avondmaal
Keuken

Gerdy

Alette

Gerdy

Marty

Antje
Geert
Gert, Gerdy

Hilda

Rita

Collecte

Adi

Evangelisatie

TWR

Wycliffe

Deurdienst
Zaaldienst,
techniek

Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Over de maandbrief
Heb je een artikel die je graag met anderen wilt delen?
Stuur deze dan uiterlijk de 3e week van de maand naar
GertHartman@Hotmail.com.

Kies ervoor om volgens Gods Woord te denken— niet hoe je je voelt. Ontvang
Zijn liefde en ervaar een nieuw begin. Het leven zal zoveel zoeter worden als je
leeft met een houding dat zegt: ”God is mij volledig van binnenuit aan het
veranderen. Hij geeft mij een nieuw begin en er liggen geweldige dingen voor
mij in het verschiet.”
Gebed: Heer, ik wil mijn denken vernieuwen met Uw Woord. Ik weet dat U een
nieuw begin voor mij heeft en mij roept, net zoals U dat bij Mozes en Paulus
deed. Ik ontvang het vandaag en geloof dat U het kunt laten gebeuren.
Joyce Meyer Ministries.

Als u vragen heeft over de dienst, geestelijke hulp nodig hebt of meer wilt weten
over de Vrije Baptistengemeente Borger, kunt u contact opnemen met Gert
Hartman, 0599-235231. Bezoek ook onze website via
www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.
U kunt de gemeente financieel ondersteunen door het overmaken van
uw gift op NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van “De Vrije
Baptistengemeente, Borger".

