
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Conferentie Pastoraat 
Conferentie stichting Toerusting Pastora-
le Zorg in Nijkerk, 22 & 23 november 
2019 
 
God zoeken, ontdekken en vinden, in/
ondanks/dwars door alles. 
Natuurlijk wil je dat, maar het is soms 
heel ingewikkeld. Hoe komt dat? Hoe 
ziet dat eruit? Hoe vind je Hem elke 
keer weer, in elke nieuwe situatie, in 
alle aspecten van je leven? 
 
Het is gelukkig ook andersom: God is 
op zoek naar jou. Want Hij is je maker 
en bevrijder.  
Dat roept weer nieuwe vragen op. Hoe 
dan? Waar zie/merk/ervaar ik dat dan 
in? Alles heeft uiteindelijk te maken 
met wie God is en wat Hij zegt, belooft 
en doet. Wie is Hij echt? Waarom twijfe-
len we daar zo vaak aan? Hoe kan jouw 
beeld van Hem realistisch worden? Hoe 
kun je naar Hem toe groeien? Hoe wordt 
Hij jouw bevrijder? Hoe ontvang je zijn 
woorden, zijn herstel, zijn liefde en 
zorg? 
 
Voor wie is deze conferentie? 
De conferentie is bedoeld voor iedereen 
die verlangt naar vernieuwing en geeste-

lijke en emotionele heelheid voor zich-
zelf. Kijk voor meer informatie op: 
tpz.nu. Of vraag ernaar bij Erik & Marlin-
de Merx. 
 
 Interkerkelijke bijbelgroep 
Jezus bad al “dat zij allen één zullen 
zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, 
dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat 
de wereld zal geloven dat U Mij gezon-
den hebt." Leden van verschillende ker-
ken bouwen concreet aan die eenheid. 
Wilt u meedoen?  Dan nodigen we u 
graag uit op de bidstonden en/of op de 
gesprek-bijbelstudie groep. Bidstond : 
elke eerste maandag van de maand. 
20.00 uur bij Annie Spijker- Ridderspoor-
straat 14- tel. 0627562514 Gesprek/
bijbelstudie : elke derde donderdag van 
de maand. 20.00 uur bij Karen Zondag- 
De Veenbies 8 - tel 0523303655. Van har-
te welkom! 
 
 Gebed en ondersteuning Nikki en 

Castro 
Broeders en zusters, afgelopen zondag 
hebben Hon Kie en Karin een aantal ge-
bedspunten over Nikki en Castro gedeeld 

met de gemeente. Naar aanleiding daar-
van is besloten om Nikki en Castro vanuit 
de gemeente voor in ieder geval de peri-
ode van 2 jaar financieel te ondersteu-
nen. Wil je zelf Nikki en Castro financi-
eel ondersteunen dan kan dat natuurlijk 
ook. Dit loopt via ORA, hieronder staan 
de benodigde gegevens om dit te rege-
len: NL38 INGB 000 5142664 t.n.v. stich-
ting ORA te Nieuwleusen met erbij ver-
meldt: inzake Kipawa 
Ook hebben we voor hen gebeden, je/
uw gebed voor Nikki en Castro en het 
werk wat ze doen blijft noodzakelijk! 
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Zondag  13 Oktober             09.30u 
Samenkomst,  
Spreker: Robin Zandbergen 
 
Zondag  13 Oktober             20.00u 
Club Jeugd 
 
Maandag  14 Oktober           20.00u 
Bidstond Israël 
 
Woensdag  16 Oktober         20.00u 
Groeigroep 
 
Zondag  20 Oktober             09.30u 
Samenkomst, ieder heeft iets 
Spreker: DInant Hommes 
 
Vrijdag  25 Oktober             20.00u 
Club Tieners 
 
Zondag  27 Oktober             09.30u 
Samenkomst,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 14 okt. : Dinant Hommes 

 14 okt. : Carla Wind 

 15 okt. : Erik Merx 

 16 okt. : Fien van den Berg 

 17 okt. : Joël Wind 

 18 okt. : Annie Spijker 

 19 okt. : Tim Uilen 

 23 okt. : Willemien Boessenkool 

 24 okt. : Erik Wassens 

Laten al zijn volgelingen 
psalmen zingen voor de Here 
en zijn heilige naam loven 

en prijzen. 
 

Psalm 30:5 



Actie Kerstpakketten 2019 
 

Beste Graankorrels, ook dit jaar gaan we weer meedoen 
aan de kerstpakketten actie. Dit doen we samen met de 
Katholieke Kerk en de PKN kerk hier in het dorp. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst een extra actie ge-
houden bij de Jumbo aan de markt om extra producten 
te verkrijgen die we in de pakketten doen als aanvulling 
op de producten die de organisatie heeft gekocht. Wij 
staan op vrijdag 6 december en zaterdag 7 december bij 
de Jumbo in de winkel om de actie aan te prijzen en om 
de producten van de klanten in ontvangst te nemen. Dit 
kunnen we niet alleen en hierbij hebben we jullie hulp 
nodig. 
Wil je een paar uurtjes vrije tijd besteden aan dit goede 
doel dan kun je je inschrijven op de lijst die op de lees-
tafel ligt. Dit kan t/m 17 november. André zal dan een 
indeling maken en je de juiste info sturen. 
Heb je nog vragen dan kun je ons altijd benaderen. 
We hopen dat er veel mensen zich opgeven om deze ac-
tie tot een succes te maken. 
Vr.gr. Rob Cramer & André Pothof 
 


