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Bijbelgemeente Venlo

Sint Sebastianusstraat 2
5935 AX Steyl

  
   

077-3820949
06-48769080

  
  

bijbelgemeentesecretariaat
@gmail.com

 
  

www.bijbelgemeente.nl
  
   

www.facebook.com/
bijbelgemeente

Welkom
 
Beste broeders en zusters,
 
We bidden dat het met iedereen goed gaat in deze roerige tijden.
Zoals het er nu naar uitziet zullen er helaas ook in de maand april
geen diensten zijn.
Bij deze de derde nieuwsbrief. Veel leesplezier!
 
Een hartelijke broedergroet,
De Raad
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"God  i s  ons  een
toev lucht  en  kracht ;
H i j  i s  in  hoge  mate

een  hu lp  geb leken  in
benauwdheden .  

Daarom zu l len  wi j  n ie t
bevreesd  z i jn ,  a l

veranderde  de  aarde
van  p laats  en  werden
de  bergen  verzet  naar

het  hart  van  de
zeeën . "

PSALM 46 : 1

 
 
 

5 april: Eredienst vervallen
 

12 april: Eredienst vervallen
 

14 april: Raadsvergadering
onder voorbehoud

 
19 april: Eredienst vervallen

 
21 april: Pastoraal-Geestelijk
overleg onder voorbehoud

 
23 april: Bijbelstudie avond

vervallen
 

Ook de zorggroepen en
bidstonden gaan in deze

periode niet door.

Agenda

Studies
Je kunt je nog steeds opgeven voor de doopstudie. Wat de
introductiecursus betreft zijn we van plan deze digitaal te
verzorgen. Opgeven kan via royengelen@ziggo.nl. 
 

Gratis boeken ter bemoediging
De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed
en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter
beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus. 
Op www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/ kunnen de gratis boeken
besteld worden.

Gratis kinderfilms
SDOK biedt een gratis film aan voor kinderen. 
Zie www.sdok.nl/kinderfilm 



Getuigenis
 
 
Op 31 maart zou ik in ieder oog een prik krijgen als
bescherming tegen glaucoom (ernstige oogziekte). De assistente
van de afdeling oogheelkunde belde om de afspraak at te zeggen.
Begrijpelijk de Caronavirus heerst. Maar onze almachtige GOD
heerst boven alles wat er nu gebeurt. In ons land. En over heel de
wereld. Ik hoop dat het niet hoeft en dat JEZUS in deze periode
mijn Geneesheer is.  Zoals Hij op wonderbaarlijke wijze het gebed
voor mijn zus heeft verhoord. Waar ik tijdens de dienst een
getuigenis van heb gegeven.
Mijn zus Miep is na een vierde behandeling van haar darmen
totaal genezen. De woorden van de verbaasde darmspecialist: 'het
is nog nooit zo mooi geweest, ik hoef niets te doen, ze zijn als
nieuw'. Wij weten dat GEBED KRACHTIG IS.
Shalomvrede
 
Inmiddels heeft José de behandeling gehad op vrijdag 3 april. Alles
is goed gegaan. Prijs de Heer!
 
 
 
 

Angela die in het ziekenhuis ligt

Mensen die op welke wijze dan
ook getroffen zijn door het

Coronavirus

Mensen die momenteel weinig of
geen bezoek (mogen) ontvangen

De jeugd die in deze tijd
thuisonderwijs moet volgen

Wijsheid en inzicht met betrekking
tot de financiële situatie van de

gemeente

De zieke broeders en zusters
onder ons

Wijsheid en inzicht voor de
doktoren en verplegend personeel

Wij vragen om gebed voor:
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heb je ook een gebedspunt voor de
volgende nieuwsbrief? Geef

dit dan door via royengelen@ziggo.nl
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Gebedspunten Ingezonden door José
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Overdenking
 
 

Bemoediging 
 
Het coronavirus lijkt de hele wereld op vele vlakken tot stilstand te brengen. Mensen maken zich zorgen en
uiten dat op verschillende manieren. Door de sociale onthouding kan men zich alleen, eenzaam en
buitengesloten gaan voelen. Echter, de beschermende maatregelen hebben ook een andere kant. Het nodigt
namelijk uit om op andere manieren met elkaar in verbinding te staan. We blijven elkaar dus ontmoeten,
maar op een andere wijze. Veel organisaties hebben gebedsmomenten gepland om samen te bidden voor de
mensen in de vitale beroepen, de zieken, de ouderen, mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en geen
bezoek meer mogen ontvangen. Er is zoveel om voor te bidden…..blijf dat ook zeker doen! Het gebed is de
kracht voor geroepenen om anderen van dienst te zijn. Met elkaar zijn we in een zorgzame situatie terecht
gekomen. Het woord ‘samen’ krijgt in de samenleving nu bijzondere synoniemen als saamhorigheid,
barmhartigheid, verbroedering en omzien naar elkaar. We worden opgeroepen om elkaar bij te staan in dat
wat nodig en mogelijk is. Het gebed maakt mogelijk om met en in onze God de Vader met elkaar verbonden
te blijven. 
 
We leven nu in een onrustbarende tijd. Wat betekent God de Vader eigenlijk voor ons in deze zorgwekkende
toestand? Er zullen veel waarom-vragen zijn. Weet dan dat we Zijn geliefde kinderen zijn en we ons onder
Zijn zegen mogen stellen. Het aandachtig blijven luisteren naar Zijn stem om de zegen die op ons rust steeds
te laten doordringen in onze dagelijkse leven blijft waarachtig. We geloven in een Vader die bewogenheid
laat zien in ons leven, óók in een ongeruste tijd als deze. God is immers mét ons! Een nabije God, een Helper
en een Herder. Bidden is dus luisteren naar Zijn stem van liefde. We gaan dan ontdekken dat we niet alleen
zijn, dat Hij bij ons wil zijn en Zijn liefde wil geven.  Hij biedt ons een huis midden in deze benauwde situatie. 
 
We zijn er zo gewend aan geraakt dat ‘alles’ kan, dat we in verwarring raken als het opeens anders is. Als we
zo op onszelf teruggeworpen worden. Het vraagt van ons moed en een sterk geloof om te leven zoals we
geroepen zijn: aanwezig te zijn voor de ander en deze je hand te reiken, omdat we onszelf willen inzetten
voor die ander. Een weg te openen naar echte medemenselijkheid. Henri Nouwen zegt ‘zo maken we een
nieuwe manier van mens-zijn zichtbaar, een nieuwe samenleving en een nieuwe manier om met onze
wereldproblemen om te gaan’. Stel jezelf ervoor open en bidt! 
 
 

Door Edi th Ta lane
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Hebreeën 13:8 
Johannes 15:17 
Romeinen 8: 38-39 
1 Koningen 19: 11-12  

Gebed 
 
Lieve Vader, alles om mij is anders. Ik houd me vast aan U. U die altijd dezelfde blijft. Dat ik toegerust mag
zijn tot elk goed werk om Uw wil te doen. U ziet en hoort mijn gebed. Help mij om te blijven bidden en
trouw te blijven aan U. Immers, U bent de Bron die mij steeds opnieuw versterkt. Bij U zijn de
mogelijkheden onbeperkt. Uw inzicht is niet te meten. U kan veel meer dan ik kan beseffen. Geef Heer, dat
we in gebed om elkaar heen kunnen staan en elkaar blijven bemoedigen met Uw liefde en trouw. 
 
Edith
 
Bijbelteksten: 

 

BRIGHAM YOUNG

Woordverkondiging Hin via YouTube
Omdat het onduidelijk is hoelang we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen op de zondag, zoeken we
naar wegen om toch het Schriftwoord te kunnen delen. Zo is er door Hin weer een overdenking op video
opgenomen. Deze kan worden gevonden op YouTube onder de naam:
 'Overdenking week 14 Bijbelgemeente Venlo'.
 
We realiseren ons dat het natuurlijk alleen mogelijk is wanneer je beschikt over een tablet, laptop of
computer en een internetverbinding. Mocht dat niet zo zijn, dan is er vast wel iemand in uw nabijheid die
deze mogelijkheid wel heeft en samen met u de overdenking wil bekijken.
 


