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Agenda

28e jaargang – nr. 3
Juli
Augustus
September
2017

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

30-07
13-08
08-09
17-09
01-10

Apostel in Lelystad
Doop Zr. Aly Strijk
Jeugdweekend in London tot 10-09
landelijke kinder-/ tienerdag
Dankdag voor de Oogst met Gastendienst :
** onder het motto “Kerkproeverij **
22-10 s’ morgens Europese ambtsbroederdienst vanuit Neurenberg
s’ middags reguliere dienst

Wijsheid:
Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat anderen jou
behandelen.
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Verjaardagen

Bijbelwoorden
Zo 02-07-2017
Wo 05-07-2017
Zo 09-07-2017
Wo 12-07-2017
Zo 16-07-2017
Wo 19-07-2017
Zo 23-07-2017
Wo 26-07-2017
Zo 30-07-2017
Wo 02-08-2017
Zo 06-08-2017
Wo 09-08-2017
Zo 13-08-2017
Wo 16-08-2017
Zo 20-08-2017
Wo 23-08-2017
Zo 27-08-2017
Wo 30-08-2017

Ezech. 34:12
Matteus 8:1-3
Matteus 5:39-41
Jona 2:2
Marcus 3:14
1 Korinten 7:23
Matteus 7:12
Psalm 40:8-9
Matteus 6:3-4
Jericho 17:10
Jakobus 1:2-3
Marcus 11:12-14
Ef.4:14
2Korinten 1:3-4
Zacharias 7:9
Psalm 62:2
Jeremia 29:11
1Petrus 2:9

2 juli
9 juli
14 juli
28 juli
3 augustus
24 augustus
4 september
15 september
17 september
22 september
27 september

Jordi Zoutendijk
Zr. Wendy Dekker
Thijmen Lups
Myrthe Landsmeer
Zr. K. Noordzij/Zr. M.
Schreuder
Zr. Evie Panjer
Zr. Sanne Malagride
Br. S. Panjer/Br. Westerink
Zr. Grace Landveld
Br. E. Stad/Zr. Westerink
Stefano Malagride

NAK-Journaal
Op zondag 30 juli 2017 zal apostel Peter Klene de dienst
leiden in Lelystad. Zr. Cynthia, dochter Afantie en br. Peter
Dekker zullen die zondag uit handen van onze apostel de
Heilige Verzegeling mogen ontvangen.
Op Zondag 1 Oktober zal er een gastendienst worden
gehouden in ons kerkgebouw.
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Vervolg voorwoord Voorganger

Voorwoord
Hartelijk geliefde broeders, zusters, jeugd en kinderen,
De vakantie tijd is in aantocht, sommige broeders en zusters zijn al op
vakantie of al geweest.
Deze periode is bedoelt om enerzijds even op adem te komen, lekker
uitrusten, maar dat niet alleen!
Het is ook een periode om lekker bij je gezin, vrienden te zijn – er even
lekker opuit te gaan, leuke dingen doen enz. Zo’n periode versterkt het
fundament in datgene wat je met elkaar deelt en dat bouw je dan weer uit
- wat terug te zien is in de liefde voor elkaar, meehelpen waar nodig en
nog veel meer.
Bij het bouwen wil ik even stil blijven staan omdat enerzijds onze Stam
Apostel hierover heeft gesproken op een jeugddienst in Hessen ( Duitsland
) anderzijds de Landelijke tienerdienst ( Ned. )
Thema van deze jeugddienst was ‘ik bouw met jou ’.
Thema van de tienerdienst was ‘God groot maken, begint bij jezelf.
Meteen aan het begin in de geschiedenis van het rijk Gods beschrijft de
Bijbel twee grote bouwwerken, die zondermeer om heel verschillende
redenen zouden worden gebouwd.
In de omgeving van de stad Babel kwamen de mensen op het idee om een
toren te bouwen.
Zij waren toen al in staat om bakstenen en mortel te maken. De spits van
deze toren moest tot in de hemel rijken en zij wilden daarmee naam
maken, dus zichzelf de eer geven.

Dit bouwwerk werd nooit afgemaakt. Door de spraakverwarring was
het samen bouwen niet meer mogelijk. De onderlinge
verstandhouding was blijvend verstoord. Er bleef een bouwval
achter waar niemand iets aan had (Genesis 11). Heel anders verliep
het bij de bouw van de ark. De ark was een monumentaal
bouwwerk: naar de huidige maten ongeveer 150 meter lang, 25
meter breed en 15 meter hoog. Zij besloeg drie etages. Hoe was het
mogelijk om deze reuze kast uit sparrenhout te bouwen?
Er waren toch maar weinig mensen, die meewerkten. De sleutel
hiertoe was, dat zij samen aan het werk waren en Noach alles deed
zoals God het hem had opgedragen (Gen. 6:22). Door deze
gehoorzaamheid Gods aanwijzingen te volgen werd de ark een
plaats van behoud en redding.
Uit de beide opgetekende voorbeelden leid ik twee dingen af: Wij
willen er steeds op letten, dat het in ons nooit om de eigen eer gaat;
anders zou de onderlinge verstandhouding worden bemoeilijkt en
dus ook het samen bouwen aan je gezin, relatie en de gemeente
waartoe je behoren mag.
Handelen wij overigens zoals Noach?, door God groot te maken bij
jezelf? Hem de eer te geven en voegen wij ons nog naar Zijn wil? als
dat ons lukt dan kunnen wij aan vele dingen en werken, zo ook aan
de gemeente mee helpen bouwen en mogen wij ontwikkelingen
ervaren die nauwelijks mogelijk lijken. “want zoals Jezus dat heeft
gezegd: Matteüs 25:40 "Ik verzeker jullie alles wat jullie gedaan
hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."
Alles wat wij mogen doen in Jezus dat brengt zegen voort en zorgt
dat je niet verloren gaat….
Ik wens U allen een bijzondere mooi zomer vakantie toe, waar u ook
bent
In liefde verbonden, uw
Voorganger.
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Ik vergeef ………
Vele jaren geleden werden de Armenen schandelijk
behandeld door de Turken. Een Turks officier
plunderde een Armeens huis en joeg het gezin de
straat op. Vader en moeder werden buiten in koelen
bloeden neergeschoten. De dochters werden aan
de soldaten uitgeleverd. De oudste was een meisje
van twintig. Die hield de officier voor zichzelf...
Verkracht en wel wist ze later te ontsnappen. Ze
vluchtte naar het kamp waar Armeense
vluchtelingen onder Engelse bescherming werden
opgevangen. Samen met andere meisjes, die net
zoals zij de ellende van de oorlog hadden
ondervonden, kreeg ze in het kamp een opleiding
als verpleegster. Uiteindelijk werd ze overgeplaatst
naar een ziekenhuis, waar gewonde Turkse
krijgsgevangenen werden verpleegd. Ze werd in de
nachtdienst geplaatst in de officiersafdeling. Met
een verduisterde lantaarn ging ze in haar eerste
nacht over de zaal, de bedden langs. Toen viel er
een lichtstraal van de lantaarn op een gezicht dat ze
herkende. Als aan de grond genageld bleef ze staan.
Ze hield de lantaarn wat hoger, om zeker te zijn van
haar zaak. Daar lag hij, de man die haar huis tot een
ruïne maakte, de moordenaar van haar vader en
moeder, de man die zich aan haar vergrepen had!
Hij was doodziek.
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Vervolg: Ik vergeef
Ze behoefde nu alleen maar een bepaald
medicijn niet te geven en hij zou de volgende
dag niet meer halen...
Ze vocht. Ze vocht met zichzelf. En ze won. Ze
verpleegde de zieke, totdat hij was genezen.
Van de artsen kreeg ze een pluim, vanwege
haar bijzonder goede zorgen. Toen de officier
vrijwel was hersteld nam een arts haar mee
naar zijn bed en zei tegen de patiënt: ,,Zonder
de toewijding van deze verpleegster zou u
gestorven zijn...”. Lijkbleek keek de officier haar
aan en zei: ,.lk geloof, dat we elkaar eerder
ontmoet hebben...” Ja”, zei ze, wij hebben
elkaar eerder ontmoet.” Toen de dokter weg
was, fluisterde hij: ,,Waarom heb je mij niet
gedood?” Ze zei:
Omdat wreedheid niet met wreedheid kan
worden goed- gemaakt en geweld niet met
geweld. Ik ben een volgelinge van Hem die zei:
gij zult uw vijand liefhebben. Dat is mijn
godsdienst.”
Lange tijd lag de man stil op zijn bed. Toen zei
hij: Ik heb nooit geweten dat er zo’n
godsdienst was. Vertel mij er meer over, want
zo’n godsdienst heb ik nodig..”
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District kinderdienst 25 juni te Nieuwegein
Op zondag 25 juni werd er in de kerkgemeente Nieuwegein een Tienerdag
gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om deze Tienerdag regionaal te
houden maar aangezien hier wel meer animo voor was heeft de organisatie
besloten om dit landelijk te trekken. Het uitgangspunt hiervoor was “Des te
meer tiener des te meer enthousiasme en vreugde”. Het thema van de
Tienerdienst was "God GROOT maken begint bij jezelf.”
Leidraad voor deze Tienerdienst kwam uit Lucas 9:48 Hij zei tegen hen: ‘wie
dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt,
neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen
is, die is werkelijk groot.

Anderen blij maken
Priester Peter Koerts-Meijer diende enthousiast en vertelde de kinderen dat
hij net vijftig was geworden. Zijn zoon,dochter en schoonzoon hadden een
verrassingsfeest voor hem georganiseerd. Al zijn familie kwam ook, al
moesten ze hier best een stukje voor rijden en maakten hier graag tijd voor
vrij. Hij vond het bijzonder dat hij ten eerste zo werd verrast en ten tweede
dat al zijn familie en vrienden moeite hadden gedaan om speciaal voor zijn
verjaardag te komen.
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God eren met je talenten
Er werd een rondvraag aan de tieners gesteld wat ze later
wilden worden. De antwoorden waren heel divers van
schilder/kunstenaar, prof voetballer tot dierenarts en
bioloog. Ook werden de tieners uitgedaagd om over hun
eigen talenten na te denken. Welk talent zou jij nu kunnen
inzetten? In de dienst, bijvoorbeeld zang, orgel of pianospel
of talenten waarmee je anderen kunt helpen en waarmee je
God kunt eren en groot maken. Heb je een talent, laat het
zien en maak het kenbaar. Kun je goed voetballen en word
je beroemd dan komen we met z’n allen kijken en word je
kunstenaar dan ga ik een schilderij van je kopen, als het
tenminste niet te duur is, grapte Priester Peter. Samen van
talent genieten dat maakt toch blij?
Door anderen te helpen kun je de wereld kleuren
In een filmpje werd visueel gemaakt dat je de wereld kunt
kleuren door anderen te helpen. Als jezelf hulp, aandacht,
vriendelijkheid en blijdschap geeft zal de ander hiervan ook
blij worden en dit weer doorgeven. Later zorgde één van de
tieners er nog voor dat dit met een praktijkvoorbeeld heel
mooi duidelijk werd gemaakt. Priester Peter had immers
verteld dat hij vijftig was geworden en dat was al best wel
oud in vergelijking met de tieners. Waarop één zusje vanuit
de zaal zei dat het niet gaf hoe oud dat hij was geworden
want ze vond hem nog steeds heel erg lief. Dit was zo’n
mooi en onverwachts compliment dat de Priester ervan
begon te blozen. Ja, het werkte meteen want hij kreeg
hierdoor meteen kleur.
Avondmaal
Het avondmaal werd ingeleid met het prachtige kinderliedje
“Als je vergeven kunt dan komt er ruimte in jou”. Tijdens
het avondmaal zongen de tieners heel blij “Laat de harten
immer vrolijk” en werd er op een waardige manier
avondmaal gevierd.
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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:
www.nak-lelystad.com
Volg ons op 
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