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agenda

welkom in de elimkerk!

Kerkdiensten
Iedere zondag    zondagen  9.30 en 16.30 uur

Eerste Kerstdag    zondag 25 december  9.30 en 16.30 uur
Tweede Kerstdag    maandag 26 december  9.30 uur
Oudjaarsavond    zaterdag 31 december  19.30 uur
Nieuwjaarsdag    zondag 1 januari   10.00 en 16.30 uur

Bijbellezing    dinsdag 17 januari  19.30 uur
Bijbellezing    dinsdag 28 februari  19.30 uur
Biddag     woensdag 14 maart  14.30 en 19.30 uur
Bijbellezing    dinsdag 27 maart   19.30 uur

Overige activiteiten
Kinderbijbelclub    iedere zaterdag   10.30 uur
Kerstzangavond    woensdag 21 december  19.45 uur
Kerstbijeenkomst voor kinderen maandag 26 december  15.00 uur
Kersftfeest kinderbijbelclub  zaterdag 24 december 10.30 uur

Activiteiten buiten kerkgebouw
Muziekavond    zaterdag 28 januari  19.45 uur
Locatie: Hoornbeeck College
Utrechtseweg 230, Amersfoort
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eerstgeboren Zoon vanuit de elimkerk

Ongeveer 2000 jaar geleden werd 
in Bethlehem een Zoon geboren. 
Een jonge vrouw kreeg een Kind.

Veel aandacht werd er door mensen 
niet aan gegeven. Door God en en-
gelen echter wel. Het Kind werd Je-
zus genoemd. Dit Kind is Redding. Zijn 
naam betekent ook Redder, Verlosser. 

Er is veel ellende op de aarde. Daar zit-
ten de machten van het kwaad achter. 
Het kwaad is door mensen niet te over-
winnen. De dood bijvoorbeeld raakt ons 
allen. Dit Kind van Bethlehem is ook een-
maal gestorven. Door Zijn sterven aan het 
kruis heeft Hij het kwaad overwonnen. 
Na Zijn sterven stond Hij weer op uit de 
dood. Hij is de Redder van de wereld.

Mensen hebben redding nodig. We hoeven 
maar om ons heen te zien om dat te weten. 
Wat een ellende is er op de aarde. De Bijbel 
noemt het zonde. God heeft een antwoord 
op de ellende van mensen. Jezus kwam om 

zondaren zalig te maken. Hij redt zondige 
mensen van de dood en van het kwaad. 

Niet alle mensen weten van de geboorte 
van dit Kind. De Bijbel, Gods Woord, ver-
telt hier veel over. Dit Kind en deze Red-
der komt in het Evangelie naar u toe. Door 
dit Kind wil God Zijn heilsboodschap laten 
klinken in deze wereld. Hij nodigt u uit om 
in Hem te geloven. Geloven is vertrou-
wen. Geloven in dit Kind is niet vanzelf-
sprekend. God echter schenkt dat geloof. 
Door Zijn kracht en door Zijn Woord. In 
de Bijbel lezen we over de geboorte en 
de komst van Jezus naar de aarde. Het 
Evangelie is een goede boodschap voor 
zondige mensen. Een boodschap voor u.

“En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
en wond Hem in doeken, en legde Hem 
neder in de kribbe, omdat voor henlieden 
geen plaats was in de herberg.” (Luk. 2:7)

          Ds. W. Visscher

Iedere zondag komen wij als Gereformeerde Gemeente Amersfoort tweemaal samen in 
de Elimkerk in uw wijk. Voor wie het niet weet: de Elimkerk is te vinden achter De Amer-
horst. Gemiddeld bezoeken circa 1.200 mensen de zondagse kerkdiensten. Ook door-
deweeks zijn velen van ons, met name jongeren, regelmatig in de kerk. Mogelijk hebt u 
de afgelopen jaren door ons verspreide folders over de Bijbel, Gods Woord, ontvangen 
en gelezen. Omdat we u van harte willen uitnodigen onze kerkdiensten en andere bij-
eenkomsten te bezoeken, ontvangt u vanaf vandaag met enige regelmaat deze folder.

In de folder vertellen wij kort iets over onze gemeente. Naast de kerkdiensten ontmoe-
ten de jongeren van de gemeente elkaar op de jeugdverenigingen. Op die avonden 
wordt met elkaar nagedacht over een gedeelte uit de Bijbel of over een actueel thema. 

In volgende folders hopen we u een beeld te schetsen van onze gemeente. Hebt u naar 
aanleiding van deze folder vragen, stelt u ze dan gerust via het e-mailadres op de achter-
pagina van de folder.

uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit voor de kerstbijeenkomst op Tweede Kerstdag (15.00 uur). Het kin-
derkoor van de Elimkerk zal die middag voor ons zingen en er zal een kerstverhaal worden ver-
teld. Uw kinderen zijn daarbij ook van harte welkom. Na afloop mogen zij een boek uitzoeken. 
Voor u staat na de bijeenkomst koffie en thee klaar en is er gelegenheid de kerk te bezichtigen.

U bent ook van harte welkom tijdens de kerkdiensten. Naast de diensten op Eerste Kerst-
dag (zoals iedere zondag om 9.30 en 16.30 uur) zijn er diensten op Tweede Kerstdag (9.30 
uur), Oudjaarsavond (19.30 uur) en Nieuwjaarsmorgen (10.00 uur). Zie ook de agenda op 
de achterzijde van deze folder.

kinder-
bijbelclub

Namens de gemeente verrichten we met ongeveer 15 medewerkers 
wekelijks kinderevangelisatiewerk. We komen bij elkaar in de school 
naast de kerk, de Johannes Calvijnschool. We beginnen om 10:30 en 
rond 12:00 uur is de club weer afgelopen. We vertellen de kinderen uit 
de Bijbel, zingen met elkaar en maken leuke werkjes. De kinderen krij-
gen de gelegenheid om te spelen en wat lekkers te eten en te drinken. 

Kortom: het is elke keer weer fijn als we samen met de kinderen bij 
elkaar zijn. Graag zien we uw kinderen ook op onze club! Indien nodig 
kunnen we hen ophalen en thuisbrengen. 
Benieuwd? Vragen? Laat het ons gerust weten en stuur een e-mail naar 
kbcamersfoort@solcon.nl

Heeft u kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 jaar? Dan zijn zij elke 

zaterdagmorgen van 
harte welkom op de 

kinderbijbelclub! 


