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Agenda: Helaas was de districtsindeling voor de maand januari nog
niet beschikbaar.

Mededeling: per ingang van het nieuwe jaar 2016 zal Br. Evert Stad
de voorganger vervangen als gemeenteadministrateur voor Lelystad.

27e jaargang – nr. 1
Januari
Februari
Maart
2016

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Vooruitlopend:
Medio maart zal ons Kerkgebouw officieel geopend worden
- Kerkelijke inwijdingsdienst eigengebouw
- opendag voor Kerk en Stichting Corantijn.
17 maart : Confirmatiedienst van Eliza Ophorst.
Wijsheid:
Het mooiste van alles dat wijsheid ons biedt om het leven prachtig te
maken, is zonder twijfel vriendschap.
Griekse filosoof Epicurus
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Voorwoord Voorganger
Openhuis met de bedoeling dat de Burgermeester van
Lelystad onze Kerk en st. Corantijn opent voor
belangstellenden .
We mogen ook uitkijken naar Confirmatie, Doop en
verzegeling en ……. dit komende jaar. Laten we bidden
dat dit alles mogelijk mag worden.
Zoals u ziet zijn we druk bezig de Kerkzaal mooi te
maken als Kerk met een toekomst.

Voorwoord
Hartelijk geliefde Broeders, Zusters, Jeugd en Kinderen,
Het jaar 2016 is van start gegaan en het jaar 2015
hebben we als gemeenschap mooi mogen afsluiten met
een EIGEN Kerk !!
In dit nieuwe jaar wens ik U allen vele mooie diensten
toe die ons geloofsleven alleen maar sterker maken, wat
mede bijdraagt aan het samen delen en beleven van
mooie momenten en dat wij allen hierin een steentje aan
mogen bijdragen.
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar legt onze
Stamapostel een krachtig accent:
“Overwinnen met
Christus!”
Deze uitspraak laat ons moedig in de toekomst kijken, Hij
laat ons ook deel hebben aan zijn overwinning. Dat
betekent ook dat Hij ons bijstaat in alle nood en geeft ons
kracht om het kwaad te overwinnen. Als we maar
verbonden blijven met Christus, dan zullen we
overwinnen.
Het aankomende jaar en zeker al het eerste kwartaal
mogen we vooruit kijken naar bijzondere momenten
zoals:
De officiële opening van ons gebouw in maart door
mogelijk de District Apostel die dan ook ons gebouw zal
inwijden.
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Ook de Stichting Corantijn zal een grote rol gaat spelen in
ons gebouw, hierover leest u meer in de Wijzer.
Stichting De Erf die kantoorruimte huurt voor hun
activiteiten – zijn we ook heel dankbaar mee.

Al met al kunnen we zeggen: We zijn een
Kerkgemeenschap met een missie.
De komende tijd moet er nog veel gedaan worden om
alles werkelijkheid te laten worden.
Samen met elkaar zal het ons lukken.
Voor het komende jaar wens ik u allen een gezegend,
gezond, vertrouwensvol en vreugdevol jaar toe
Samen onderweg met als Missie – werken aan de
toekomst.
In verbondenheid, Uw
Peter Koerts Meijer
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Districtsagenda januari - maart

Samen Bouwen
Aan onze nieuwe kerk
Als broeders en zusters zijn wij dankbaar en verheugd
dat wij na ruim 6 jaar kerken in het gebouw van het
Centrum Biologische Landbouw aan de Bronsweg 22,
wij aan het einde van 2015 eigenaar zijn geworden van
dit mooi gelegen en ruime gebouw.

Donderdag 7 januari: dienst voor dienaren, dienaren in
ruste, broeders en zusters met zielzorgtaak. 20.00 uur in
Amsterdam.
Zondag 10 januari: jeugddienst in Hoorn: 10.30 uur.
Zondag 31 januari: Uitzending dienst district apostel vanuit
Groningen.

Toen de overdracht van het gebouw juridisch een feit
was, was onze grote wens om de kerstdienst in de
kerkzaal te kunnen vieren met een echt altaar.
De keus voor een beschikbaar altaar was niet
makkelijk. Wij hadden op foto een heel mooi altaar
gezien met de bijbehorende kerkbanken die uit
Duitsland moest komen. Wij wisten dat er ook drie
altaren opgeslagen stonden in Alkmaar. Die zijn wij met
de broeders dienaren op een door de weekse dag gaan
bekijken. Eén altaar viel bij ons alle vier in de smaak,
maar er waren geen kerkbanken beschikbaar.

Zondag 14 februari: landelijke dag gespreksleiders in
Hilversum: 10.00 uur.
Zondag 6 maart: ontslapenendienst
Zondag 13 maart: jeugddienst, plaats wordt nog
doorgegeven: 10.30 uur.
Zondag 20 maart: tienerdag: 10.00 uur

Ondertussen kwam 25 december steeds dichterbij. De
kerkzaal werd klaar gemaakt voor de adventsdiensten
en kerstviering en op 13 december hadden wij toch
een mooi kerstaltaar en versierde zaal.

Vrijdag 25 maart: dienst Goede Vrijdag: 10.00 uur.
Zondag 27 maart: 1e paasdag. Dienst om 10.00 uur

Met passen en meten dachten wij dat de
kerkbanken uit Duitsland, met wat
zaagwerk, geplaatst konden worden en
wij maakten al plannen voor de reis.
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Na het een en ander met de Opziener besproken te hebben
viel de keuze toch op het altaar uit Alkmaar en mochten wij
mooie stoelen uitkiezen die samen met een nieuwe
vloerbedekking rond midden februari geleverd zullen
worden. Met man en macht hebben wij op donderdag
avond 17 december het altaar opgehaald, heeft broeder
Hans op vrijdag en zaterdag de muren in de kerkzaal en de
hal van een nieuwe laag verf voorzien en zijn wij op
zaterdag 19 december met een aantal broeders en zusters
aan de slag gegaan om het altaar te versieren, het kruis op
de wand te plaatsen, wat een behoorlijk secuur werkje was
en enkele uren in beslag heeft genomen. Ondertussen zijn
anderen bezig geweest om het gebouw van binnen en
buiten schoon te maken en werden de tafels gedekt voor
het kerstontbijt op zondag 20 december.

Stichting Corantijn gevestigd te Lelystad
Wie zijn we
De Stichting Corantijn is een initiatief van de Nieuw-Apostolische Kerk in
Nederland. De doelstelling is het verlenen van diaconale hulp. Daar
wordt onder verstaan; een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
lokale bevolking binnen Suriname op geestelijk, sociaal, medisch en
onderwijskundig gebied. De stichting werd in 1997 opgericht onder de
naam APS. Vanwege o.a. het werkgebied is de naam van de stichting
omgedoopt tot Stichting Corantijn.
Wat doen we
We proberen onze medemens in Suriname een steun in de rug te geven
met o.a. structurele hulp in de vorm van het versturen van twee tot drie
jaarlijkse containers met hulpgoederen. In de komende vijf jaar zetten
we ons in voor kleinschalige duurzame projecten zoals het Financieel
Adoptieplan en kinderdagverblijf 't Arkje. Het kinderdagverblijf is voor 25
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud. Dit schept werkgelegenheid.
Vijf plaatsen zijn gereserveerd voor kinderen uit gezinnen van
onvermogende moeders of ouders zodat zij in staat worden gesteld om
te werken. Daarnaast bieden wij hulp bij calamiteiten en acute
kleinschalige hulp.
Waar gaan de hulpgoederen naar toe
De hulpgoederen gaan naar onze mede broeders en zusters en hun
naaste omgeving maar ook naar kindertehuizen voor
verwaarloosde zwerf katten, lichamelijk en geestelijk gehandicapte
kinderen. Voorts naar zieken- en bejaardentehuizen, hulpposten en
dorpen in het binnenland. Ook scholen krijgen ondersteuning van ons.
Waar doen we het van
Fondsenwerving
Individuele schenkingen
Donateurs
Verkoop van kaarten en zelfgemaakte artikelen
Kerstkaarten actie
Inzamel acties
Acties binnen de Nieuw-Apostolische Kerk

Wij kunnen dankbaar zijn dat zo velen al hebben
meegeholpen onder het motto: Samen bouwen aan onze
nieuwe kerk. De komende maanden gaan wij verder
bouwen en daarbij kunnen wij best nog vele handen
gebruiken zodat wij uiteindelijk dankbaar kunnen zeggen:
Het is volbracht, wij hebben met z’n allen Gods huis in
Lelystad gebouwd.
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Verjaardagen

Bijbelwoorden
Zo 03-01-2016
Wo 06-01-2016
Zo 10-01-2016
Wo 13-01-2016
Zo 17-01-2016
Wo 20-01-2016
Zo 24-01-2016
Wo 27-01-2016
31-01-2016
Wo 03-02-2016
Zo 07-02-2016
Wo 10-02-2016
Zo 14-02-2016
Wo 17-02-2016
Zo 21-02-2016
Wo 24-02-2016
Zo 28-02-2016

Vrijdag 8 januari
Zondag 24 januari
Maandag 25 januari
Maandag 1 februari
Dinsdag 9 februari
Zaterdag 13 februari
Woensdag 9 maart
Vrijdag 11 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart

1 Korintiërs 15:57
Matteus 2:2
1 Johannes 2:29
Hebreeën 13:17
Matteus 5:48
Lucas 2:22-24
1 Petrus 4:12-13
Lucas 10:33-34
Kolossenzen 3:13
Jesaja:43:21
Matteus 5:17
2 Korintiërs 21:9
Matteus 6:31-32
2 Korintiërs 2-3
Matteus 7:9-10
2 Korintiërs 5:19
Psalm 95:6

br. Christiaan Baving
zr. L. Orsel
br. H. Breggeman
zr. E. Zoutendijk
zr. Priscilla Owusu
zr. M. Baving
zr. A. Bijl
br. B. Malagride
zr. J. Baving
apostel P. Klene

NAK-Journaal
Op zondag 20 december om 09.00 uur hebben wij weer genoten
van een bijzonder sfeervol kerstontbijt. Wij waren met meer dan
40 volwassenen en kinderen aanwezig en hebben ons de lekkere
hapjes en drankjes goed laten smaken, waaronder Surinaamse
lekkernijen.. Daarna vierden wij de 4e advent zondag in onze
oude/nieuwe kerkzaal (zie hiervoor artikel over samen bouwen
aan onze kerk).
.
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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

Internet-site:
nieuwe site NAK-Lelystad is in de maak, info volgt.
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