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Welkom
Beste broeders en zusters,
 
"En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid
als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis
waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen
vervuld de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken."
Bij deze de elfde nieuwsbrief. Veel leesplezier!
 
Een hartelijke broedergroet,
De Raad



Mededelingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 9 juni. Mocht
je een vraag hebben voor de raad, geef dit dan even door via
het secretariaat.

Op 5 juli willen we de erediensten weer oppakken. De komende
weken zal de raad hiervoor een protocol maken. Spreker die
dag is in tegenstelling tot wat we vorige week berichtten niet
Peter Baan, maar Peter Cuijpers.

Inmiddels staat het rooster voor de maand juli op de website. 

Op 9 juni, aanvang 19.30u, vindt de schoonmaak plaats van de
crèche en zondagsschool. Kom je ook?
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"Want  zo  l ie f
heef t  God  de

were ld  gehad ,  dat
Hi j  Z i jn

en iggeboren  Zoon
gegeven  heef t ,

opdat  ieder  d ie  in
Hem ge loof t ,  n ie t

ver loren  gaat ,
maar  eeuwig

heef t . "

JOHANNES 3 : 16

Agenda

Doopstudie
"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest." (Mattheüs 28:19)
 
Aanstaande donderdag start de doopstudie (één á twee avonden).
Deze vindt om 19.30u plaats in huize Engelen in Tegelen. Wil je
ook meedoen, geef je dan nog snel op. Angela heeft aangegeven
zich te willen laten dopen. Prijs de Heer!

 
 
 
 
 

31 mei: Eredienst vervallen
 

7 juni: Eredienst vervallen
 

9 juni: Raadsvergadering 
 

25 juni: Bijbelstudie
 

Ook de zorggroepen en
bidstonden gaan in deze

periode niet door.

Bijbelstudies
De bijbelstudies, gegeven door Hin Talane, zullen binnenkort weer
opgepakt worden. De data tot de zomervakantie zijn 25 juni en 
9 juli. 
De studies worden gehouden in ons gebouw en starten om 19.30u.



Bijdrage
 
Onderstaand verhaal kwam ik tegen en vond ik te mooi om niet te delen.
 
VREEMD
 
Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als je naar de KERK gaat , maar zo weinig
als je ermee gaat shoppen.
 
Vreemd, hoe lang het duurt God een uur te dienen, maar hoe snel 90
minuten voetbal omgaan.
 
Vreemd, hoe lang een paar uur in de KERK duurt en hoe kort dat is, als je
naar een film kijkt.
 
Vreemd, dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze
vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben.
 
Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging
gaat en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer
duurt dan anders.
 
Vreemd, hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit het HEILIGE BOEK te
lezen, maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te
verslinden.
 
Vreemd, hoe mensen bij een concert dolgraag op de voorste rij willen
zitten, en zich in de kerk om een plaats op de achterste rij verdringen.
 
Vreemd, dat we 2 tot 3 weken nodig hebben om een kerkelijke
aangelegenheid in ons drukke schema in te passen, maar een andere
aangelegenheid op het laatste moment ingepland kan worden.
 
Vreemd, hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te
vertellen,
maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels te vertellen.
 
Vreemd dat zich de grappen over internet razendsnel verspreiden,
maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God verheerlijkt wordt,
denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen.
 
Vreemd, of niet? Lach je? Denk je na?
 
Verspreidt het goede nieuws en geef God de eer, want Hij is goed!
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Gebedspunten

Angela, die binnenkort een
stamceltransplantatie zal

ondergaan

wijsheid en inzicht met betrekking
tot het starten van de

samenkomsten

   de leiding van de Heer bij het
maken en uitvoeren van plannen

om als gemeente te groeien

de financiën. Dat we met een
blijmoedig hart een offer apart

leggen, nu er geen diensten zijn

Wij vragen om gebed voor:
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Heb je ook een gebedspunt voor de
volgende nieuwsbrief? Geef

dit dan door via royengelen@ziggo.nl

Door Roy
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Overdenking
 
 

Bemoediging
 
Wat betekent nu eigenlijk barmhartigheid? Het Griekse woord is eleos en betekent ‘medelijden, medeleven,
liefdevolle hulp. Het gaat dan niet om een uiterlijk medeleven, maar om een volkomen vereenzelviging met
de naaste in zijn/haar situatie. God toonde barmhartigheid toen Hij Zijn Zoon aan onze wereld gaf. In de tien
geboden wordt de liefde tot God en liefde tot elkaar beschreven. Het nemen van verantwoordelijkheid
binnen de samenleving en dat God wil beschermen door middel van het hebben van respect voor elkaar  en
het leven. Voor God telt namelijk ieder leven en het behoud ervan. Barmhartigheid in het Hebreeuws staat
voor liefde voor iemand die het alleen niet redt. Jezus ontfermde zich over pijn en ziekte, over lijdende
mensen, over treurenden en hongerenden, over eenzame en verdwaalde mensen. Jezus is bewogen met
mensen die in geestelijke nood zijn, geestelijk leiderschap missen en stuurloos zijn. God houdt van Zijn
kinderen op een troostende, zorgende en koesterende manier. God laat Zijn kinderen nooit in de steek. Onze
opdracht is om ook barmhartig te zijn naar je naaste. De liefde is de vrucht van een leven uit geloof. Jezus
vraagt aan ons ‘voor wie kunt u zelf als naaste iets betekenen?’ Het gaat om concrete dienstbaarheid. Geloof
en handelen gaan samen. Geloof kan niet zonder daden. Je hard inspannen om de ander te helpen, omdat we
radicale liefde hebben ontvangen, kunnen we ook radicaal zijn in onze daden van liefde. De barmhartigheid
die God ons leert is een barmhartigheid waarbij Jezus ons inzet in de praktijk van naastenliefde.
Barmhartigheid is dus : wees een naaste! Je bent een gezegend mens als je zowel in voor- als in tegenspoed
steeds opnieuw een naaste bent voor de ander. Blijf een bemoediging voor anderen. Dat is wat God vraagt:
dat we ons laten dienen door de Heiland om zo dienstbaar te zijn. Zoals Jezus dat deed voor de ander!
 
 

Gebed
 
Biddend mogen wij een beeld zijn van U Heer. Bij elk mens is er een diep verlangen naar vrede, rust en
harmonie. Eigenlijk zoals de mens is begonnen in het paradijs. Ondanks de gebrokenheid van deze wereld
Heer, mogen wij blij en moedig zijn, want U belooft ons een nieuw paradijs, een eeuwige. U vraagt van ons
dat we ons laten dienen door U om zo dienstbaar te zijn voor anderen. Heer, maak Uzelf groot in ons. Het
geeft ruimte om te ontvangen wat U in wijsheid geeft. In Uw grootheid komt Uw liefde ook mee. Heer, wilt U
steeds groter worden in mijn leven?
 
 

Bijbelteksten
 
Gal. 5: 14; Math. 5: 7; Math. 9: 36; Lev. 19:18; Ps. 41: 1-4; Rom. 13: 9; Luc. 10: 27 en 37; Ex.20.
 
 

Door Edi th Ta lane
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Impact
 
De gebeurtenis op de Pinksterdag was bijzonder voor twee verschillende groepen mensen. De ene groep zijn
de toehoorders. Iedereen was naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Vanuit alle landen waren er Joden
gekomen. Het moet voor die mensen die in Jeruzalem waren ongelofelijk verrassend zijn geweest om in hun
eigen taal te worden aangesproken door een paar vissers uit Galilea. Als je feest viert ben je toch al in een
uitbundige stemming en deze bijzondere ervaring maakt het buitengewoon. De impact was daarom enorm. De
reactie is dan ook weer heel menselijk, want ze waren allen buiten zichzelf en anderen dachten dat de
discipelen dronken waren. Hoe dan ook de impact was groot want verderop lezen we dat er 3000 zielen
werden gedoopt.
 
De tweede groep zijn de sprekers zelf. Ze waren verzameld in de bovenzaal met de opdracht van Jezus om te
wachten tot de komst van de Heilige Geest. Ik denk dat ze geen idee hadden hoe de Heilige Geest zich zou
manifesteren. Het moet voor deze groep van 120 overweldigend zijn geweest om het geluid van de windvlaag
te horen en om bij elkaar de tongen als van vuur op het hoofd te zien. En dat niet alleen want allen die op
dat moment in de bovenzaal waren werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Het was de
heilige Geest die hen de woorden gaf te spreken maar ook de taal waarin werd gesproken. 
 
Johannes schreef in zijn Evangelie over de aankondiging van de komst van de Heilige Geest en het doel van
Zijn komst. Het onderwijzen van de volgelingen, hen te vernieuwen en klaar te maken voor de belangrijkste
opdracht voor elke discipel namelijk alle volken tot discipel te maken. Paulus schrijft met name in de brief
aan de Korinthiërs dat de heilige Geest elke gelovige toerust met gaven en bekwaam maakt om bij te dragen
aan de geloofsgemeenschap en daarmee de verkondiging van het Evangelie. Hij leert ons ook dat het gaat om
een verscheidenheid aan gaven. 
 
De Bijbel leert ons dat wij als gelovigen in de 21e eeuw ook de Heilige Geest hebben ontvangen, die in ons
hetzelfde wil bewerkstelligen wat Hij tweeduizend jaar geleden ook al heeft gedaan. Elk jaar dat we het
Pinksterfeest vieren worden we dus ook bepaald bij dat wat de Heilige Geest in ons heeft bewerkstelligd. De
vraag is of we ons dat bewust zijn. Ja, dat we met Pinksteren vieren dat de Heilige Geest is uitgestort dat
weten we en kunnen we keer op keer lezen. Maar het rechtvaardigt ook de vraag wat de impact van de
uitstorting in ons leven is. Op welke wijze ervaren je het werk van de Heilige Geest in je leven.
 
 
 
 
 

Door Hin Ta lane

Woordverkondiging Hin via YouTube
Ook is er door Hin weer een overdenking op video opgenomen. Deze kan worden gevonden op YouTube
onder de naam:
'Overdenking week 22 Bijbelgemeente Venlo'.
https://www.youtube.com/watch?v=e_dOZVDUkOM&feature=youtu.be
 
 


