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Activiteiten in de gemeente

Gemeentekring op dinsdag 3, 17 en 31 maart
Gecombineerde kring en bidstond, inloop 19:45, einde 21:45, wisselende
locaties. Leidraad is het boek “Sterk en moedig als Jozua”. Op de 3e en 31e bij
Timon en Hester, de 17e Gert en Gerdy Hartman. JE BENT van harte
uitgenodigd om deel te nemen!
Open luchtdienst op zondag 26 juli, 2 en 9 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 tZt.

Code oranje..

Sinds september 2019 krijgen zware stormen ook in Nederland een naam.
Atiyah, Brendan, Ciara en Dennis zijn al gepasseerd; dit weekeinde komt Ellen
eraan. Het lijkt nooit op te houden. Salomo schrijft hierover in Prediker 1:6.
De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en
waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.
Als Nederlanders zouden we zeggen: het waait alle kanten op behalve de
goede - helemaal wanneer je telkens met tegenwind te kampen hebt.
Zo kan het ook stormen in ons leven; dan is het belangrijk is dat we de Veilige
Haven opzoeken: God als onze toevlucht (Ps 42:1), en dan door Hem bewaart
te worden als Zijn liefste bezit (Ps 17:8)
Scheepke onder Jezus’ hoede. Met zijn kruisvlag hoog in top. Neemt als arke der
verlossing. Allen, die in nood zijn, op. Al staat de zee ook hol en hoog, en zweept
de storm ons voort. Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en ‘t veilig strand
voor oog. God staat voor je, Hij is naast je, en om je heen (Ps 139). Elke dag!
Gelukkig gaan we weer goede kant op van het jaar, het wordt lichter en vogels
beginnen weer te fluiten. Op 20 maart wordt het weer Lente!

Br. Peter Schipper is thuis herstellende van zijn hartoperatie. Zr. Marty Oudhoff
is bezig met haar behandeling. Zr. Hilly Westerhof is snel vermoeid en moet
daarom regelmatig rusten. Zr. Lewina van Lingen is opgenomen in het
ziekenhuis nadat ze gevallen is. Br. Elfried Fietje is opgenomen in Assen. Graag
ook je gebed en aandacht voor zr. Henriëtte Fietje, 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
24 maart

Gerdien Ockels

Het wordt voorjaar
Het wordt voorjaar. De natuur loopt straks uit en als alles groeit en bloeit,
wordt het zomer. En de les daarvan is: God brengt alles tot volmaaktheid. Wat
een rijkdom om die God te mogen kennen!
In het Oude Testament treffen we vier keer een profetie aan over de komst van
de Messias. Hij wordt ‘Spruit’ genoemd, een viervoudige getuigenis van de
komst van Christus, de Zoon, oftewel de “Erfgenaam van alle dingen”:
1. (Hebr. 1:2). Hij is Zoon van God, de Heere (Jes. 4:2),
2. Zoon van David, de koning (Jer. 23:5),
3. Zoon van Abraham, de knecht (Zach. 3:8) en
4. Zoon van Adam, de mens (Zach. 6:12).
Het woord ‘spruit’ (tsemach) komt van het Hebreeuwse ‘tsamach’: uitspruiten,
opkomen. In Jesaja 61:11 vinden we beide woorden in één zin: “Want zoals de
aarde haar gewas (tsemach – St. Vert.: spruit) voortbrengt, en zoals een tuin
het daarin gezaaide doet opkomen (tsamach), zo zal de Heere HEERE
gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken” (vs. 11).
Het uitlopen van de natuur is dus ook een stille aankondiging van de komst van
Christus, de rechtvaardige Spruit (Jer. 23:5). Het volgende hoofdstuk begint
daarmee: “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik
niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil
als een brandende fakkel” (62:1).

Het woord ‘heil’ komt van het Hebreeuwse ‘Yeshuwah’, waarin we gemakkelijk
de naam ‘Jezus’ herkennen. Hij is het heil, de zaligheid, die God bereid heeft
“…voor de ogen van alle volken: een licht om de heidenen te verlichten en om
Uw volk Israël te verheerlijken”, aldus Simeon in de tempel (Luk. 2:32).
God is Zijn goede, vernieuwende werk echt begonnen zo’n 2000 jaar geleden
en nu schijnt het licht ten dele, namelijk door het Evangelie. Wie Jezus gezien
heeft, heeft het Licht gezien! God zal Zijn werk ook voleindigen. In de toekomst
zal elk oog Hem zien, in Zijn glorie en majesteit.
Het ontluikende voorjaar geeft (opnieuw) tekenen van hoop, en daar kun je
eigenlijk maar één ding op zeggen: ‘Gezegend zij God voor de lente’!

Gemeenterooster
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www.amen.nl
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.
- Bij storingen / problemen met het Esdal graag zsm contact opnemen met Gert.

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".

