Uit de gemeente
Maandbrief februari 2020

Activiteiten in de gemeente
Gemeentekring op dinsdag 4 en 18 februari
Gecombineerde kring en bidstond, inloop 19:45, einde 21:45, wisselende
locaties. Leidraad is het boek “Sterk en moedig als Jozua”. Op de 4e bij Timon
en Hester, de 18e Gert en Gerdy Hartman. Je bent VAN HARTE uitgenodigd om
deel te nemen!
Open luchtdienst op zondag 19 en 26 juli en 2 augustus
Een groep bestaande uit de Welkomscommissie van de PKN en de VBB (Henk
Brouwer, Geert v/d Spoel en Gerdy Hartman) is bezig met de voorbereidingen
van een openluchtdienst tijdens de zomer. Details volgen de komende
maanden.

Een andere kijk op geld
Als het kan, geef ik een deel van mijn geld weg.
Ik zie geld meer als gestolde energie of als liefde.
Liefde om dingen mogelijk te maken en
gestolde energie om dingen in beweging te zetten.
Er gebeuren dan goede dingen.
ND.

Br. Peter Schipper is geopereerd aan zijn hart en is nu herstellende. Zr. Marty
Oudhoff is onderzocht en start 29 januari met haar behandeling. Zr. Hilly
Westerhof heeft goedkeuring om naar een verzorgingstehuis te gaan; nu is het
wachten dat er een plaats vrij komt in de Borgerhof. Zr. Lewina van Lingen
kampt met haar gezondheid. Ook graag je aandacht voor br. Elfried en zr.
Henriëtte, br. David Mik, zr. Gerdien Ockels en zr. Dina Kor.
We bidden voor jullie gezondheid en herstel en dat je in alles- en door alles
Gods liefde en nabijheid zult voelen en ervaren!

Verjaardagen
3 februari
22 februari

Gerie Kiers
David Mik

26 februari

Edo Kor

Vergeven, van levensbelang!

In de maandbrief van januari hebben we het gehad over
een “levensboek”, met daarin jou verhaal van elke dag.
Daarin zullen hele mooie verhalen en ervaringen staan
maar vast ook vervelende en erge dingen die je zijn
overkomen door toedoen van anderen. Wat zegt de
Bijbel hier eigenlijk over?
Het “Onze Vader” is bij vele mensen goed bekend; toch
wil ik even stilstaan bij de zin die erop volgt: Want indien
u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar indien u de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet
vergeven. (Mat 6:14-15). Even verderop volgt de vergelijking van de splinter en
de balk (Mat 7:3) en vervolgens het verhaal waarin een slaaf zijn schulden werd
kwijtgescholden maar hierna een medeslaaf gevangen zette omdat die een
schuld bij hem had (Mat 18:30-35). De koning werd toornig, strafte de eerste
slaaf en zette hem gevangen totdat hij schuld wel had terugbetaald.
Heb jij misschien nog mensen die jij nog moet vergeven? Ja, soms is dat
makkelijker gezegd dan gedaan, helemaal wanneer het nu nog steeds pijn doet.
Toch vraagt God het van iedereen, ook van jou…

In Efeziërs 4:26 staat Laat dan de zon niet ondergaan over je boosheid. Dus niet
uitstellen maar doe het nu, omdat het nu nog kan. En elke dag weer. Dat geeft
je ruimte in je denken, het lucht je van binnen op.
Heb je hulp nodig? Bidt ervoor en vraag een oudste of iemand anders waar je
mee kunt praten!

Flapjack
Tijdens de gemeentekring is er een paar keer getrakteerd op Flapjack. Vanwege
het daverende success volgt hier het recept zodat je dit voortaan ook zelf kunt
maken:
Wat heb je nodig?
 200 gr margarine
 200 gr suiker
 100 gr zelfrijzend bakmeel
 200 gr havermout
 2 eetlepels stroop
 Bakvorm (of de bakplaat)
 Bakpapier
Bereiding
1. De oven op 175 – 200 graden zetten.
2. Margarine + suiker + stroop op het vuur roeren totdat het gesmolten is
(niet laten koken).
3. Havermout en bakmeel er doorheen mengen.
4. Bakpapier in het blik leggen tot over de rand en daarop het mengsel plm. 1
- 1,5 cm hoog erin gladstrijken.
5. Na 20 minuten uit de oven halen (het gebak is dan nog slap, maar wordt
hard bij het afkoelen).
Succes en eet smakelijk!
[De schrijver wil met alle plezier proeven of hij gelukt is;]

Gemeenterooster
Datum dienst
Spreker
Dienstleiding
Muziek

02-02
D.G. van Herk
Geert
Hester,
Alette
Geert
Martin L,
David

09-02
H. Mulder
Gert
Judith

Zondagschool
Avondmaal
Keuken

Antje

Collecte

Deurdienst
Zaaldienst, Techniek (*

16-02
E. Donker
Henk
Henriëtte,
Sytske
Geert
Rob,
Jaap

23-02
H. Brouwer
Geert
Ineke,
Gerdy
Sytske
Martin L,
David

Gerdy

Antje

Hilda

Alette
Henk
Martin

Hilda

Hester

Jeugdwerk

Adi

Straatevangelisatie E. Donker

Comité
Gemeentehulp
Israël

Sytske
Timon,
Ingmar

N.B.
- Verzoek aan de sleutelhouders van de techniek om voor 9:00 het Esdal open te doen.
- Graag zelf wisselen met een andere broeder of zuster op het rooster als je niet kunt.

Helpen, overige informatie
Wil je helpen?
Heb je het verlangen om te helpen, met de keuken, klaarzetten van de zaal,
muziek etc. dan vinden we dat erg fijn. Je kunt je opgeven bij Gert Hartman, of
mailen naar Helpen@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.
Wil je informatie of een gesprek?
We willen er graag voor je zijn en met je in gesprek. Je kunt dit aangeven bij
Gert Hartman of via Contact@VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.
Meer informatie vindt je ook op de website www.VrijeBaptistengemeenteBorger.nl.
Heb je een artikel voor de maandbrief?
We vinden het fijn als je helpt met de maandbrief. Je kunt het voor de 4e week
van elke maand mailen naar Maandbrief@VrijeBaptistengemeenteBorger.com.
Wil je de gemeente financieel ondersteunen?
Je kunt de gemeente financieel helpen door het overmaken van uw gift op
NL35 RABO 0104.0415.28 ten name van “De Vrije Baptistengemeente, Borger".

