Zondag
13 jan.
Geluid:
Beamer:
Welkomstteam:
Kosterteam 3:
Robijntjes:
Diamanten:

Zondag
20 jan.
Geluid:
Beamer:
Welkomstteam:
Kosterteam 4:
Robijntjes:
Diamanten:
Jeugd:

Voorbidstond in de huiskamer, 9.30 uur
Samenkomst:10.00 uur
Zangdienst: Marjon Mol
Prediking: Nanny Benjamins
Andrew de Ruiter
Yvonne Anbeek
Willy en Thea Pijpers
Carla Butler en Engbert v.d. Iest met
Thea Pijpers en Sabina van Barneveld
Thirza Snijders en Manuel Nsumbo
Ellen Schroeder
Voorbidstond in de huiskamer, 9.30 uur
Samenkomst:10.00 uur
Zangdienst: Hilje van Wijhe
Prediking: Jaap Engberts
Andrew de Ruiter
Davey de Ruiter
Hannie Maarsen en Tiny Roos
Jan de Hek en Gijs Anbeek met
Marty de Haan en Elisabeth Dickson
Anneke Engberts
Martin en Bianca Pardede
Jim Schroeder

Verjaardagen deze week:
15 jan. Adanesh Johannes
15 jan. Maria Nsingui

15 jan. Paula van der Sluijs
16 jan. Dik van der Sluijs

Hartelijk gefeliciteerd!!!
Zefanja Engberts Utrechter van het jaar!!
Uit tien genomineerden (waaronder Wesley Sneijder) is onze zoon
Zefanja gekozen tot Utrechter van het jaar 2018.
Daar word je als ouders toch helemaal stil van, na alles wat er is
gebeurd. Hij is er nog en hij loopt weer en hij werkt alweer!
Een levend wonder!! Wat zijn we God enorm dankbaar!!!
Dank voor al jullie gebeden en steun. Jaap & Anneke

Bijbelse gezegden en hun oorsprong
Deze week de letter T
Je talenten niet verspillen - Matteüs 25:14-30
Een teken aan de wand - Daniël 5:25
Een ongelovige thomas - Johannes 20:24-29
Alles op zijn tijd - Prediker 3:1
Geen tittel of jota veranderen - Matteüs 5:18 en Lucas 16:17
De loftrompet blazen - 2 Kronieken 7:6
Een teken des tijds - Matteüs 16:3
WKP

Verder
deze week:
- maandag Kerk schoonmaken
vanaf 9.30 uur
Vrouwenkring
In de huiskamer
9.30 uur

- dinsdag –
Bidstond
In het jeugdhonk
20.00 uur

- woensdag -

Kerk:
Kraanvogelstraat 1
3815 TP Amersfoort
Tel. 033 – 475 49 99
Voorganger:
Jaap Engberts
Tel. 033 – 433 35 57
(Voorzitter)
Oudsten:

Tel. 033-888 44 48
Dik v.d. Sluijs
(Penningmeester)
Tel. 033-298 52 07



Diaken:
Ruud Molensky
Tel. 033-285 25 74

Huiskring Liendert
In de huiskamer
20.00 uur

- vrijdag -

Gemeentekas:
ABN-AMRO
NL63ABNA0553877186
t.n.v.
Pinkstergemeente
Immanuel
Amersfoort
Kopij voor de Info:
vóór vrijdag
info@pg-immanuel.nl

Voedselbank
Voorbereiding
v.a. 9.30 uur

Gebedslijn:
voor noodsituaties
kunt u bellen met één
der bovenstaande



bestuursleden

- zaterdag Brood halen
Rie ten Brink
17.00 uur

Info

Pinkstergemeente Immanuel
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Open Doors Gebedsnieuws: Colombia
Pastor Hector vermoord door bendeleden

De vredestichter. Zo stond pastor Hector Galarza* bekend onder de
bewoners van een klein stadje in het noordwesten van Colombia. Veel
mensen verbraken hun banden met criminele bendes toen pastor
Henk en Hilje van Wijhe
Hector het evangelie met hen deelde. Dit was niet naar de zin van de
Tel. 0343-56 25 95
rebellen. Pastor Hector is vermoedelijk om deze reden doodgeschoten door twee leden van een gewapende groep.
Jim Schroeder

Paula v.d. Sluijs
(Secretaris)
Tel. 033-298 52 07

Praiseteam
Oefenen
19.45 uur

uw

Anneke Engberts
Tel. 033 – 433 35 57

Huiskring Vathorst
Bij Fam. Schroeder
19.45 uur
- donderdag -

Wij willen God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf

www.pg-immanuel.nl

De vrouw van pastor Hector, Mercedes, is erg verdrietig. Ze heeft veel
last van zenuwaanvallen. Ook haar kleinkinderen schrikken op bij elk
geluid dat ze horen. “De kinderen moeten vaak huilen wanneer ze aan
hun opa denken”, vertelt Angela, de dochter van pastor Hector. “Ze
hebben hem dood op de vloer zien liggen. Soms kunnen ze er niet van
slapen.”
De familie is na de begrafenis voor hun veiligheid verhuisd naar een
andere stad. Te midden van de moeilijke omstandigheden – hun huis
overstroomt vaak als het regent – halen ze kracht uit hun geloof. Ook
zijn ze trots op de man die pastor Hector was. Hij diende de Here
Jezus met heel zijn hart en uit alle kracht. Open Doors ondersteunt de
familie met pastorale zorg en financiële hulp.
Gebedspunten:
- Bid voor het gezin van pastor Hector. Dat Mercedes, Angela en de
kleinkinderen zich getroost voelen door de Here God en dat ze de
pijn van het gemis in Zijn handen leggen.
- Bid voor de mensen uit de stad die geschokt zijn door de moord
op de pastor, maar ook verdrietig zijn. Bid dat de Here God
iemand stuurt die pastor Hectors taak overneemt.
- Bid voor de bendeleden die pastor Hector hebben vermoord en
ook voor de groepen die veel geweld veroorzaken.
*Naam gefingeerd uit veiligheidsoverwegingen
Jaap Engberts spreekt vandaag
bij gemeente De Ark.
Jaap heeft geruild met
Nanny Benjamins,
die vandaag bij ons zal spreken.

Het was ongeveer 14 jaar geleden, en ik stond in de deuropening naar de binnenkomende
studenten te kijken voor hun eerste les Godsdienst. Het ging over vertrouwen.. Dit was de
eerste keer dat ik Tommy zag. Hij was zijn haar aan het kammen, wat zo lang was dat het
wel dertig centimeter onder zijn schouders hing. Mijn eerste indruk van hem was: Vreemd…
Heel vreemd..
Tommy was mijn grootste uitdaging dat jaar. De ene keer ontkende hij, en de andere keer
grijnsde hij over het feit dat we een onvoorwaardelijke liefdevolle God hebben. Toen hij aan
zijn eindtoets begon zei hij heel cynisch: “Denkt u dat ik God ooit zal vinden?”
“Nee”, zei ik heel onsympathiek. “O”, was zijn reactie. “Ik dacht dat u dat hier aan het leren
was.”
Ik liet hem vijf stappen de deur uit gaan. Toen riep ik hem na: “Ik denk niet dat jij God ooit
zal vinden, maar ik weet zeker dat Hij jou wel zal vinden”.
Tommy haalde zijn schouders op en ging weg. Ik vond het jammer dat hij mijn opmerking
had gemist.
Later hoorde ik dat Tommy examen had gedaan, en was geslaagd. Ik was dankbaar voor
dat. Toen kwam het verschrikkelijke nieuws. Tommy had terminaal kanker. Voordat ik hem
op kon zoeken, kwam hij al naar mij toe. Toen hij mijn kantoor in kwam zag ik hem. Zijn
lichaam was slecht verzorgd, en zijn haar was bijna helemaal uitgevallen van de
chemotherapie. Toch waren zijn ogen helder, en voor de eerste keer was zijn stem krachtig.
” Tommy, ik heb nog heel vaak aan je gedacht. Ik hoorde dat je ernstig ziek bent”, flapte ik
eruit.
“Oh ja, heel erg ziek. Ik heb kanker. Het is nog een kwestie van weken”.
“Kan je me erover vertellen?”
“Tuurlijk, wat wilt u weten?”
“Hoe is het, als je 24 jaar bent, en je weet dat je dood gaat?”
“Het kan erger”, vertelde hij me. “Zoals wanneer je 50 jaar bent, je regelmatig lam zuipt,
vrouwen verleidt, en het grote geld het belangrijkste vindt in het leven”.
Toen vertelde hij mij waarom hij gekomen was.
“Het was wat u me zei aan het eind van de laatste les. Ik vroeg u of u dacht of ik ooit God
zou vinden. U zei nee, wat me zeer verbaasde. Maar toen zei u: Maar Hij vindt jou wel. Ik
heb daar vaak aan gedacht, ook toen mijn zoektocht naar God zeer intens was op een
gegeven moment. Maar toen de doktoren een klomp van mijn lies verwijderden, en
vertelden dat het kwaadaardig was begon ik God echt op te zoeken. En toen het kwaad
mijn vitale organen aan begonnen te tasten ging ik op de koperen hemel slaan. Maar er
gebeurde niets.
Op een dag werd ik wakker, en in plaats van mijn wanhopige zoektocht naar antwoorden
deed ik niets. Ik stopte. Ik besloot dat ik niets voor God voorstelde of voor het hiernamaals. Ik keek hoe lang ik nog ongeveer te leven had, om nog belangrijke dingen te
doen. Ik dacht aan u, en aan nog iets anders wat u nog gezegd had. U heeft ooit gezegd:
Het grootste verdriet is om door het leven te gaan zonder lief te hebben. Maar het is bijna
net zo verdrietig om de wereld te verlaten zonder iedereen verteld te hebben dat je van ze
houdt.
Dus ik ben begonnen met de moeilijkste… Mijn vader”.
Tommy’s vader was de krant aan het lezen toen Tommy de kamer inkwam.
“Pap, ik wil even met je praten”.
=> =>

“Nou, zeg het maar”.
“Ik bedoel, het is heel belangrijk”.
De krant ging een klein stukje naar
beneden.
“Wat is er?”
“Pap, ik hou van je. Dat wil ik je gewoon
vertellen, dat je dat weet”.
Tommy lachte toen hij terugdacht aan dat
moment. “De krant fladderde door de
kamer op de grond. Toen deed mijn vader
twee dingen die ik me niet kan herinneren
dat hij dat ooit had gedaan. Hij gaf me een
knuffel, en hij huilde. We hebben de hele
nacht doorgepraat, ook al moest hij de
volgende morgen weer vroeg werken”.
“Het was makkelijker met mijn moeder en
broertje”, vervolgde Tommy. “Ze huilden
met me, en we knuffelden elkaar, en we
deelden elkaar geheimen die we nooit
verteld hadden. Hier was ik: in de schaduw
van de dood, en ik was mezelf aan het
openen voor al die mensen waar ik me van
afgesloten had.
Op een dag, draaide ik me om, en God was
er. Hij kwam niet toen ik wanhopig zocht.
Schijnbaar doet Hij dingen op Zijn eigen
wijze en op Zijn tijd. Hij heeft mij gevonden,
zelfs toen ik was opgehouden om Hem te
zoeken”.
“Tommy”, voegde ik toe, “mag ik je een
verzoek doen? Wil je bij me in mijn
Godsdienst les komen over vertrouwen en
de leerlingen vertellen wat je mij nu ook
verteld hebt?”
Ondanks dat we een afspraak hebben
gemaakt, heeft hij die les niet gehaald.
Natuurlijk was zijn leven veranderd. Hij
heeft de grote stap gemaakt van geloof
naar zeker weten. Hij vond het leven dat
zoveel mooier is dan het menselijk oog ooit
kan zien of gedachten kan bevatten.
Voor hij stierf hadden we nog één gesprek.
“Ik ga het niet redden om in uw klas te
komen”, zei hij. “Ik weet het, Tommy”.
“Wilt u het vertellen, voor mij? Wilt u….. de
hele wereld dit vertellen?”
“Ik zal het doen, Tommy. Ik zal het
vertellen”.

De kerststukjes die door Rie ten Brink zijn
gemaakt en verkocht hebben voor de
gemeente ook dit jaar weer opgebracht
het prachtige bedrag van

Heel hartelijk bedankt, Rie!!!

Studiedag over de Hebreeënbrief
Op zaterdag 16 februari zal Arie Engberts
een studie geven over de Hebreeënbrief.
Onderwerpen die daabij aan de orde
komen zijn o.a.:
 Wat heeft deze brief tot ons te zeggen,
juist ook in deze tijd?
 Wij moeten het eerste onderwijs aangaande Jezus Christus laten rusten, en
geestelijk opschakelen naar een hogere
versnelling.
 En wie is die geheimzinnige Melchizedek, die plotseling in deze brief naar
voren gehaald wordt, en wat heeft hij
met Jezus te maken?
 Hoe kan Jezus als Hogepriester betiteld
worden terwijl Hij niet van Aaron
afstamt?
 En wat bedoelt de schrijver met ‘leven in
het heiligdom?’
 Wat is de rol van het geloof in dit geheel
en de rol van het geloof voor mij
persoonlijk?
Kortom, vragen te over. Bent u geïnteresseerd? Kom dan zaterdag 16 februari
naar deze belangwekkende studie bijwonen. Breng andere geïnteresseerden
mee!
Opgave voor deze studiedag graag op de
lijst voor in de zaal bij het podium!

