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Aan onze lieve
moeders...
DOOR THIRZA

U herinnert het zich vast wel van toen u

kind was: de knutselwerkjes die u maakte

voor uw moeder als Moederdag weer voor

de deur stond. Het ene jaar was het een

tekening, het andere jaar een ketting

gemaakt van macaroni… En ook al doen

kinderen in Antwerpen dat op een andere

dag (15 augustus) dan kinderen in de rest

van Vlaanderen (komende zondag), het

idee komt op hetzelfde neer. We willen

allemaal tonen dat we van onze moeders

houden! Als kind, kon ik niet wachten tot ik

mijn moeder die mooie zelfgemaakte

macaroni-ketting kon geven. Ik hoopte dat

ze het ging dragen! 

Volgens Spreuken 1:8-9 zijn het echter niet

de kinderen maar de moeders en vaders die

met hun wijze instructies een sierlijke krans

op het hoofd plaatsen en een ketting om de

hals van hun zoons en dochters, niet enkel

één keer per jaar maar dagelijks:

‘Mijn zoon, luister naar de lessen (in het

Hebreeuws ‘mussar’: instructie, morele

discipline of correctie) van je vader,

verwaarloos niet wat je moeder je leert (in

het Hebreeuws zegt de tekst ‘torah’,

instructie of onderwijzing, van je moeder).

Hun lessen zijn een sierlijke krans om je

hoofd, ze zijn een ketting om je hals.’ –

Spreuken 1:8-9 (NBV).

Het om de nek hangen van een gouden

ketting was in de Bijbel een zichtbaar

eerbetoon aan iemand, een teken van grote

waardering. Onder andere Jozef en Daniël

kregen een ketting om de hals gehangen

door de farao (Genesis 41:42) en koning

Belsassar (Daniël 5:29). 

NUTTIGE INFO

Predikant: Johan Delameilleure (tel:
0498/451684 of 02/5824154,  email:
johdelam@gmail.com & skype:
johan.delameilllieure

Hoofdouderling: Frank Jacobs (tel:
0476/550452, email:
frank.jacobs51@telenet.be)

Stagiair predikant: Thirza van den
Broek-Reis (tel: 0499/651254, email:
thirza.vandenbroek@adventist.be)

 WERELDWIJDE
'NOODHULP' SABBAT

 13 MEI

Oekraïne, Turkije en Syrië, de Hoorn
van Afrika… Honderdduizenden
mensen hebben te kampen met
zware crisissituaties. ADRA probeert
leed te verzachten, maar daar is uw
hulp voor nodig. Via deze link kun je
de laatste nieuwsbrief downloaden.
Op 13 mei is de omhaling bestemd
voor het ADRA noodfonds.
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Hoe ouder we worden hoe meer we pas echt

begrijpen en waarderen wat onze moeders

(en vaders!) voor ons gedaan hebben. Soms

komt dat doordat we zelf meer

verantwoordelijkheden krijgen of omdat we

zelf kinderen krijgen en beginnen te

begrijpen wat opvoeding van ons vraagt. Als

een volwassene, denk ik nog vaak aan

dingen die mijn moeder mij geleerd heeft. 

En daarom is mijn boodschap deze week

aan alle lieve moeders in de kerk

(Moederdag of nóg niet): wat blijven wij met

z’n allen, jong en oud, dankbaar voor jullie

wijsheid en onderwijzing! 

 Op sabbat 17 juni (om 14 uur) is het weer

zover. We hopen dat u talrijk aanwezig zult

zijn!

Heeft u belangrijke agendapunten, dan zou

het goed zijn dat u die op voorhand al

doorgeeft (aan mezelf, aan

Thirza of aan een van de ouderlingen).

Alvast bedankt voor jullie actieve interesse!

In naam van het Kerkbestuur,

Johan Delameillieure

De vader die instructies geeft aan zijn zoon in

het eerste hoofdstuk van Spreuken, probeert

aan te geven dat wanneer de jonge man

opvolgt wat zijn ouders hem geleerd hebben,

dat hem een goede reputatie zal geven.

Anderen zullen het opmerken, net als een

ketting om de hals opgemerkt werd in die tijd

omdat het iets zei over de persoon die het

droeg. Het is daarentegen wel belangrijk op

te merken dat de vader aangeeft dat echte

wijsheid niet begint bij de kennis van de

ouders zelf maar bij ontzag hebben voor God!

(spreuken 1:7). 

Gemeentevergadering
17 juni

Beste mensen,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we onze

algemene gemeentevergadering hadden (ook

wel eens ‘huishoudelijke vergadering’

genoemd).

Het is een gelegenheid om samen het reilen en

zeilen van onze kerk te evalueren, om positieve

punten te onderstrepen en werkpunten aan te

geven, om samen na te denken over hoe we het

komende jaar samen verder gaan.

"Lieve moeders:
wat blijven wij
met z'n allen,
jong en oud,
dankbaar voor
jullie wijsheid!”

PLANNING

13 mei: Henk Koning
Vonkjes & verkenners: 14u
Compagnons: 18u 

20 mei: Johan Delameillieure
Vonkjes & verkenners: VRIJ

27 mei: Marcelo Reis 
Themadag 'No Apologies' voor
leeftijd 6-30 jaar van 10u-17u

3 juni: Gisele Berkel
Vonkjes & verkenners: VRIJ

Elke sabbat begint de sabbat
school om 9:45u en de eredienst
om 10u.
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Ben en Lieve hebben deze  week een
bezoekje gebracht aan Roosje Geerts
vanwege haar 90e verjaardag, haar
gefeliciteerd en een mooi bloemstuk
aangeboden namens de broers en
zussen van de Adventgemeenschap.
Met jeugdige blijdschap laat ze
iedereen hiervoor bedanken! 

DANKBERICHT



 
 

Beach Island

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua.

Eredienst 6 mei 2023

Wij komen samen

Wij verkondigen

Wij antwoorden

Muziek
Welkom en gebed
Samenzang
Kinderverhaal
Samenzang

Geschreven woord

Gesproken woord

Samenzang
Gebed en zegen
Lied
Slotwoord
Samenzang
Tienden en gaven

Muziek

Wat de toekomst brenge moge

Juich voor de Heer
Jakob wil de belangrijkste zoon zijn
God is mijn Herder

Praiseband

Opwekking 461
Natasja
Opwekking 790

Genesis 26:12-22
2 Korintiërs 3:17b

Bange tijden - God geeft ruimte Henk Koning

U bent mijn schuilplaats Heer

Ga met God en Hij zal met je zijn

Stil mijn ziel wees stil 

Samen op weg gaan

Opwekking 176
Henk Koning

Opwekking 717
Gemeentefonds + 
baksteen
Opwekking 249
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U bent van harte welkom, tot dan!


