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Agenda
08-01-2018
Dienst voor dienaren (i.r) en alle brs./zrs. die een
geestelijke taak hebben – met Apostel en Opziener in A’dam.
04-02-1018
Dag voor gemeente-gespreksleiders
04-03-2018
Dienst voor ontslapenen
15-03-2018
Ambtsbroedersdienst
25-03-2018
Aanvang zomertijd
28-03-2018
20.00 paaszang
30-03-2018
Dienst Goede Vrijdag
01-04-2018
Pasen
04-04-2018
20.00 Opziener in Lelystad
08-04-2018
Landelijke confirmatiedag
20-05-2018
Pinksteren
27-05-2018
Uitzending ambtsbroedersdienst district apostel
vanuit Giesen
Spreuken:
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met
rijkdom, eer en een lang leven.
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Vervolg voorwoord Voorganger

Voorwoord
Hartelijk geliefde broeders, zusters, jeugd en kinderen,
Ik wil u uit de grond van Hart bedanken voor uw hulp, inzet en
toewijding in het afgelopen jaar 2017.
Samen hebben we de gemeenschap kleur gegeven en er voor
gezorgd dat de gemeenschap draaiende werd gehouden, ieder met
zijn talent en gave naar vermogen.
Ik wens u allen een gezegend nieuw jaar toe waar we mogen
rekenen op de Zegen van onze God en de hulp van zijn zoon Jezus
Christus.
We luiden samen het nieuwe jaar 2018 in en laten 2017 achter ons.
2017 mogen we in onze herinneringen meenemen!
Mijn moeder zei eens tegen mij – leer van het verleden en behoud
het goede.
Daarbij voegde ze toe, draag alleen het goede met je mee in je
hart/herinnering.
Dat gun ik ons alle ook toe voor in het nieuwe jaar

Mooie herinneringen die we vandaag en morgen mogen
uitdragen, uitdelen en laten zien.
in het nieuwe jaar 2018 zullen we ook weer mooie, bijzondere
momenten meemaken, veranderingen die moeten bijdragen
voor de toekomst van onze Kerk en behoud van ons
geloofsleven en toekomst perspectief.
Mogen we ook in het nieuwe jaar weer op uw hulp en
toewijding rekenen?!
Samen bouwen aan een stabiele en mooie gemeenschap in
Lelystad

Er zijn vele die de zorgen en lasten van vorig jaar moeten
meenemen in het nieuwe jaar – dat is het leven waar we niet
onderuit komen.

Zolang we maar het vertrouwen en de Hoop niet opgeven, ons
laten sterken door het woord en sacramenten die we mogen
ontvangen in de diensten – kunnen we alles dragen en weten we
dat er een moment komt dat het allemaal voorbij gaat.
Dan worden deze periodes ook herinneringen – van belang is, wat
leren we hieruit en wat nemen we mee in ons hart of
herinneringen. “dan kom ik weer op datgene wat mijn moeder
eens zei!
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De tijd gaat snel, dat resulteert, als we kijken naar onze
gemeenschap Lelystad, dat we al 39 jaar bestaan. In 2019 op 6
nov. zal dat 40 jaar zijn. het is nog ver weg maar dit gaan we
vieren!
Lelystad werd bij de inwijding in 1979 het “Nieuwe Land”
genoemd door distr. Apostel Pos.
Bij de inwijding van onze eigen Kerkgebouw werd het gebouw
gezegend als het “nieuwe Bethanie”
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Het land van de toekomst ligt binnen hand bereik.
In liefde verbonden, uw
Peter Koerts Meijer
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Brief aan Niek
25/12/2017
Lieve Niek,
Ik wil je een persoonlijke brief voorlezen op een moment dat
je voor een Doop staat in de Nieuw- Apostolische Kerk te
Lelystad – in deze geloofsgemeenschap is ook jou moeder in
grootgebracht. Dat jou Papa en Mama, zo noem ik ze maar
even, samen voor het altaar staan met jou in hun armen
betekent dat ze het allerbeste met je voorhebben en heel
veel van je houden. Daarom wordt je gedoopt opdat je voor
altijd een veilige haven hebt waar je terecht kunt.
Ik kan je melden dat je broertje dan al op komst is, maar dat
laten de foto’s je later wel zien. Wist je dat je vader is
opgegroeid in (Lelystad)Haven, en jou Papa weet als geen
ander hoe belangrijk het is om een Haven te hebben – vraag
maar wat Papa doet om centjes te verdienen.
Weet je Niek, God mag ook in jou leven vanaf vandaag een
Thuishaven zijn en daar zijn ook vele om je heen die van je
houden, de liefde van God is onbegrensd dus oneindig – dat
is best heel lang. Niet alleen als voorganger voel ik mij
bevoorrecht dat ik jou als dienaar van God mag Dopen maar
daarnaast ook als je Opa ( ja Mama werd er soms gek van
hoe vaak je riep “Opa Opa….. soms de hele dag door, maar
ook het woord Oma kon niet uitblijven …. ) Wij zijn bijzonder
blij dat jij hier bent, het heeft ons leven nog meer inhoud en
vreugde gegeven. Je draag je steentje bij, nu al, om de
inhoud van het leven te beseffen, je geeft de gemeenschap
die vandaag allemaal om je heen staan extra kleur en
toekomst perspectief in vreugde.

De Wijzer, 29e jaargang, nr.1

5

Vervolg: Brief aan Niek
Jij Niek laat ons zien hoe mooi het is om kind te zijn, je
schud ons wakker en wij beseffen dan….
“Samen mogen we kinderen van God zijn, dus zijn we
allemaal gelijk”, hoe stoer is dat!
Lieve Niek, wij wensen je veel zegen toe in je leven en
beloof me dat je de Lieve God altijd een onderdeel van je
leven laat zijn, dan zal ook jij een zegen zijn voor diegene
die in jou leven hun plekje hebben verworven. Wij zijn
bijzonder trots op jouw Papa Mart en Mama Lisa.
Het zijn prachtige ouders die het beste met je voorhebben
en daar kan je ze later dankbaar voor zijn
Tot slot maak ik toch misbruik van de situatie
Als Opa en Oma kunnen we niet anders zeggen dat je een
geschenk uit de hemel voor ons bent!
Wij willen je nu alvast bedanken voor wat je geeft en geven
zal in de toekomst.
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Schriftlezing met Kerstmis: Micha 5:1 en Johannes 1:914

Kerst bijeenkomst 23 december

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit
jou komt Iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt
in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord
was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld
Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben
Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft
Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op
natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een
man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid, en wij hebben Zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader

Na het succes van kerst 2016, heeft het de jeugd verheugd
om ook het kerstprogramma van 2017 voor u te mogen
verzorgen.

De Heilige waterdoop
Je kijkt, ’t is helder en fris, maar het is niet zomaar water.
Het is een vloeibare verbintenis, het geldt voor nu en later.
Het is de Heer die met zijn wonder en zijn pracht,
jou vandaag naar dit water heeft gebracht.

Het zijn twee mensen die in liefde deze keuze hebben gemaakt,
waardoor vandaag Gods hand jou met dit water raakt.
Een verbintenis, een belofte, die van God zijn voor altijd.
Welke keuze jij ook maakt, deze zegen raak je nooit meer kwijt.

In de weken voor de kerst heeft de jeugd hard gewerkt om
leuke filmpjes voor de kerstquiz te maken. Met veel plezier
hebben we verschillende verhalen uit de bijbel en liederen
uit de bundel uitgebeeld. Hierbij hebben we vooral heel
veel gelachen.
Ook bij de uitvoering van de quiz, die fantastisch geleid
werd door quizmasters Robin en Nadia, werd door de
gemeenschap smakelijk gelachen om de gemaakte filmpjes.
Voor het diner hebben we de gemeenschap gevraagd om
tapas te maken. Tapas?!? Wat is dat? Werd alom gevraagd.
Tapas zijn kleine gerechten.
Het resultaat was geweldig. Er werd een grote diversiteit
aan kleine hapjes door u bereid.
Iedereen heeft er heerlijk van genoten.

Een vader die volmondig ja zegt; een toekomst voor jouw ziel.
Een moeder die haar kind brengt, verbonden sinds zij van jou beviel.
En mocht je ooit eens vragen, ben ik als kind gedoopt?
Dan twee mensen die in liefde zeggen: ja, want ik geloof.

Volgend jaar hopen wij u wederom te mogen verrassen met
een leuke kerstviering.

En die doop zul jij dan dragen, je hele leven lang.
Wat er ook zal gebeuren, al ben je verdrietig, boos of bang.
Denk dan aan die vloeibare verbintenis, de liefde in Gods water.
Want wat nu geschiedde, is voor dit leven en voor later.
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De jeugd kan terugzien op een fantastisch mooi jaar waarin
u als gemeente ook heeft bijgedragen. Als dank hiervoor is
het dan ook geweldig als wij het jaar dan zo met u mogen
afsluiten.

Ruben van der Werf en Marije Kersenboom
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Verjaardagen

Bijbelwoorden
Zo 07-01-2018
Wo 10-01-2018
Zo 14-01-2018
Wo 17-01-2018
Zo 21-01-2018
Wo 24-01-2018
Zo 28-01-2018
Wo 31-02-2018
Zo 04-01-2018
Wo 07-01-2018
Zo 11-01-2018
Wo 14-01-2018
Zo 18-01-2018
Wo 21-01-2018
Zo 25-02-2018
Wo 28-01-2018

Psalm 101:6
Johannes 1:9 -11
Jesaja 48:17
Exodus 3:2
Lucas 7:47-48
Lucas 7:15-16
Marcus 6:37
1Tess. 4:17-18
Romeinen 13:7
Matteus 7:21
Matteus 7:7
Matteus 4:3-4
Hebreeën 2:18
Matteus 14:14
Psalm 65:2-5
Jesaja 37:20

8 januari
24 januari
25 januari
1 februari
12 februari
13 februari
11 maart
14 maart
24 maart
25 maart

Christiaan Baving
Zr. L. Orsel
Pr. Hans Breggeman
Zr. Erna Zoutendijk
Zr. Grietje van der Wal
Zr. Mandy Baving
Br. Peter Lups
Br. Ben Malagride
Zr. Hanna Slechtenhorst
Zr. J. Baving
Apostel P. Klene

NAK-Journaal
Op 23 december heeft de jeugd uit Lelystad voor de tweede
keer in successie de kerstbijeenkomst van invulling voorzien. Zie
artikel in de Wijzer. Foto’s van deze dag/avond komen
binnenkort beschikbaar op onze website
www.nak-lelystad.com
Ook foto’s van de doop van Niek worden op de website
geladen.
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Diensten
Nieuw Apostolische Kerk
Bronsweg 22
Zondag
10.00 uur
8222 RB Lelystad
Woensdag 20.00 uur

Colofon
De Wijzer
Bestemd voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk,
Lelystad. Verschijnt eenmaal in de drie maanden.
Verantwoordelijk:
P. Koerts Meijer
Archipel 42-05
8224 HT Lelystad
Tel. 0320-213277

Redactie en uitgave:
E.E. Veenhuyzen
Redactie adres:
Teylingen 9
8226 TM Lelystad
Email: Veenhuyzen@gmail.com

Internetsite:
www.nak-lelystad.com
Volg ons op 
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