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Nieuw Apostolische Kerk
Bronsweg 22
Zondag
10.00 uur
8222 RB Lelystad
Woensdag 20.00 uur

Colofon

Agenda
Zondag 17 april: confirmatie Eliza Ophorst
Maandag 25 april: dienst voor dienaren in Amsterdam
Donderdag 28 april: weekdienst i.v.m. Koningsdag op 27 april
Donderdag 5 mei: dienst Hemelvaartsdag om 10.00 met de Oudste
Opnamen Priscilla Owuna
Zaterdag 7 mei: Voorgangersdag in Nieuwegein
Dinsdag 10 mei: vergadering leid(st)ers zondagsschool
(tevens voorbereiding kinderdienst 13-11)
Zondag 15 mei: uitzending Pinksterdienst
Zaterdag 28 mei: dag voor Koningskinderen
10, 11, 12 juni Tiener Weekend Districten A’dam-Utrecht-R’dam
Wijsheid:
Het leven lijkt op die moeilijke soort bedevaarten waarbij men
telkens drie stappen voorwaarts moet doen en twee terug.
Goethe
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Fam.

De Wijzer

27e jaargang – nr. 2
2016
April
Mei
Juni

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Voorwoord

Verjaardagen
Vrijdag 1 april
Zondag 10 april
Zondag 24 april
Dinsdag 3 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 2 juni
Donderdag 9 juni
Dinsdag 14 juni
Vrijdag 17 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Zondag 26 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni

De Wijzer, 27e jaargang, nr.2

Hartelijk geliefde Broeders, Zusters, Jeugd en Kinderen

br. Stefan Doorgeest
zr. M. Landsmeer
zr. J. Schouwenaar
zr. Lisa Koerts Meijer
zr. Nadia Zoutendijk
zr. Amber Lups
br. Marc en Chris Breggeman
zr. M. Stad
zr. L. Kruk
zr. A. Tinbergen
zr. H. Berentse
pr. P. Koerts Meijer
zr. Eliza Ophorst
br. E. Veenhuyzen
Angelo Malagride
br. T. Smits

De zomertijd is ingegaan en de Lente staat voor de deur.
We nemen afscheid van de donkere dagen en krijgen er
verlichte dagen voor terug. De vogels fluiten, nieuw
leven komt tot bloei als we in de natuur kijken. Prachtig is
dat toch die jaargetijden, elke periode heeft zo zijn eigen
bijzonderheden. Wat is de schepping toch mooi!
Kijkend naar onze gemeenschap zijn we dit jaar bijzonder
begonnen. Allereerst dat we een eigen Kerk mogen
hebben die is ingewijd door onze District Apostel Rainer
Storck, de opening van Stichting Corantijn die in ons
gebouw gevestigd is en we fijne huurders hebben ‘de
Erf’.
Lieve allemaal, ik wil U dan ook bijzonder bedanken dat
dit alles mogelijk is geworden. Betrokkenheid, inzet,
vastberadenheid, tijd, geduld en bovenal uw aller
gebeden zijn elementen die er voor gezorgd heeft dat we
met elkaar iets moois bezitten en hier blij en dankbaar
mee zijn. Of zoals onze Distr. Apostel zei: opdat Lelystad
een Betanië mag zijn waar Liefde heerst.
Allemaal bijzondere hoogte punten
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Vervolg voorwoord Voorganger
Maar door de hoogtepunten heen zijn er evengoed
zorgen en omstandigheden waar we niet omheen kunnen
– ja, we moeten ze zelf aanvaarden en met ons mee
dragen.
Ook in deze getijden van ons leven kunnen we veel
verlichting ontvangen in onze gemeenschap “Betanië” .
Laten we met elkaar onderweg zijn en ook trouw de weg
gaan opdat we GODS zegen kunnen ervaren.

Bijbelwoorden
Zo 03-04-2016
Wo 06-04-2016
Zo 10-04-2016
Wo 13-04-2016
Zo 17-04-2016
Wo 20-04-2016
Zo 24-04-2016
Wo 28-04-2016
31-05-2016
Do 05-05-2016
Zo 08-05-2016
Wo 11-05-2016
Zo 15-05-2016
Wo 18-05-2016
Zo 22-05-2016
Wo 25-05-2016
Zo 29-05-2016

In ons zangbundel lied 336 staat zo mooi:
Nu de Lente van het Leven alles om ons nog verblijdt,
willen wij met vreugd ons geven, zijn wij
Godes dienst gewijd…..
Laten daarbij onze broeders en zusters die door zorgen
‘ook naar het lichamelijke’ getroffen zijn, Niet vergeten!!.
Ook voor hen mogen we vanuit onze betrokkenheid en
gebeden een Betanië zijn.
In liefde verbonden, Uw
Peter Koerts Meijer.

Matteus 6:9-10
Matteus 7:13-14
Matteus 6:11
2 Petrus 3:15
Matteus 6:12
Genesis 13:8
Matteus 6:13
Johannes 15:3
Romeinen 5:5
Handelingen 1:10-11
Johannes 14:16
Psalm 29:11
Pinksteren
1 Korintiërs 12:13
Johannes 17:21-22
Genesis 11:7
Handelingen 5:42

NAK-Journaal
Onze gemeente in Lelystad heeft een nieuwe website. Er moet
nog veel aan gedaan worden zoals het laden van documenten en
bestanden uit de website die door Marlex van Keulen werd
beheerd, maar het begin is er. Nieuwsgierig? Kijk dan snel op
www.nak-lelystad.nl het ziet er al heel mooi uit, met dank aan
broeder Evert Stad die de nieuwe website onderhoud.

Eind April zal onze fa. Piet & Lucretia Orsel verhuizen naar
Deventer. Dicht bij hun kinderen en kleinkinderen.
Kijkend naar de toekomst is hun verhuizing verstandig, al
vinden we het een groot gemis voor onze gemeenschap!
Uit het oog – niet uit het Hart
• medio Mei nemen we afscheid van hen.

.
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Wanneer al deze elementen aanwezig zijn in Lelystad dan
komen de mensen graag naar de dienst en willen zij er ook
blijven. Na het Heilig Avondmaal, hield apostel Storck ook
avondmaal voor de ontslapenen. Een heel bijzondere
gebeurtenis natuurlijk voor Lelystad, omdat dit niet meer
gauw in ons gebouw zal plaatsvinden. De middag werd
afgesloten met een drankje en een hapje die door onze
zusters zo liefdevol waren bereid.

Inwijding kerkgebouw
Op zondag 28 februari, tijdens een middagdienst, heeft
district apostel Reiner Storck ons kerkgebouw officieel
ingewijd. In aanwezigheid van apostel Peter Klene, vele
gemeente leden en gasten, kregen wij een Bijbelwoord
mee uit Lucas 24 vers 50: Hij nam hen mee de stad uit,
tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende
hen.
Jezus kwam graag in Betanië, in het huis van Maria,
Martha en Lazarus, omdat hij zich daar welkom voelde
en er een goede atmosfeer heerste. In zijn preek
haalde apostel Storck aan dat hij hoopte dat onze kerk
in Lelystad net zo’n goede atmosfeer zal uitstralen als
het huis in Betanië. Hoe wij dat kunnen bereiken legde
hij door middel van 5 elementen uit.
1) Als wij in de dienst komen dan willen wij het woord
van God horen door te luisteren.
2) Wanneer in Lelystad het dienende element
aanwezig is dan heerst er een goede atmosfeer.
3) Er altijd zijn door de diensten te bezoeken, deel te
nemen aan de koorrepetities, huishoudelijke diensten
te verrichten en voor elkaar klaar staan, dan heerst er
een goede atmosfeer.
4) Een sterk geloof hebben in Jezus Christus.
5) Onder elkaar de vrede bewaren.
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Opening depot Stichting Corantijn
Zaterdag 19 maart was het zover: de officiële opening van
het depot van de stichting Corantijn.
Ruim 200 belangstellenden, waaronder vele broeders en
zusters uit onze gemeente hebben deze feestelijke opening
meegemaakt.
Nadat de heer Fokkens, bestuursvoorzitter van de stichting
van wie wij ons kerkgebouw hebben gekocht, de opening
had verricht, volgde een ongedwongen samenzijn met een
hapje en een drankje waar onze zusters voor hadden
gezorgd. Alle bestuursleden van de stichting Corantijn
hebben acte de presence gegeven, waaronder onze
voormalige voorganger priester Scherpenzeel die vanuit
Schiphol nog om 16.00 arriveerde.
Al met al een geslaagde dag en een
Container die al bijna vol is om binnenKort verscheept te worden naar Suriname.
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Confirmatie
Op zondag 17 april wordt in onze gemeente Eliza
Ophorst, dochter van Marjolein Schreuder,
geconfirmeerd.
De confirmatie is de ambtshandeling waarbij jonge
Nieuw-Apostolische christenen de verplichting
overnemen die hun ouders bij de Doop en de
Verzegeling voor hen zijn aangegaan. Van nu af aan
draagt de mondige christen voor God onbeperkte
verantwoordelijkheid voor zijn/haar doen en laten.
Hij/zij neemt de verplichting op zich trouw aan God te
zijn en belijdt openbaar het Nieuw-Apostolische
geloof.
De confirmatie vindt plaats in het kader van een ere
dienst. De confirmatie gelofte wordt afgelegd ten
overstaan van God en de gemeente en luidt:
“Ik verzaak de duivel in al zijn werken en wezen en geef
mij aan U over, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige
Geest, in het geloof, de gehoorzaamheid en het ernstig
voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde, amen.”
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