agenda
Kerkdiensten
Zondag				

iedere zondag		

9.30 en 16.30 uur

Goede Vrijdag			
Eerste Paasdag			
Tweede Paasdag			
Bijbellezing			
Hemelvaartsdag			

vrijdag 6 april 		
zondag 8 april		
maandag 9 april		
dinsdag 17 april		
donderdag 17 mei		

19.30 uur
9.30 en 16.30 uur
9.30 uur
19.30 uur
9.30 uur

Overige activiteiten
Kinderbijbelclub 			
Open dag kerkgebouw en		
voorjaarsverkoping

iedere zaterdag 		
zaterdag 21 april		

10.30 uur
10.00 tot 15.00 uur

vrijdag 20 april		

19.45 uur

Activiteiten buiten kerkgebouw
Presentatie zendingswerk Nigeria
Locatie: Van Lodenstein College
Zuiderinslag 1, Hoevelaken

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.

contact

vanuit de

elimkerk
opstanding uit de dood

Elimkerk
Waterdaal 1
3817 GV Amersfoort
(033) 461 64 38
evangelisatie-elimkerk@kliksafe.nl
www.prekenelimkerk.nl

welkom in de elimkerk!
Vanuit de Elimkerk - Nr. 2 - Maart 2012

open dag / voorjaarsverkoping
kinderbijbelclub
agenda
lees snel verder!

opstanding uit de dood
Hebt u weleens iemand zien sterven? Dat
is vaak heel heftig. Sommige mensen komen om door een ongeluk. Andere mensen
sterven door ziekte of ouderdom. Eén ding
is duidelijk: iedereen sterft een keer. Het
lijkt wel alsof dit de enige zekerheid is op
aarde. De dood brengt vaak ook verdriet
en angst met zich mee. De dood hoort niet
bij het leven. Het is een enorme macht.
Pasen is de boodschap van het leven. Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus veroordeeld tot het kruis. Hij is echt gestorven.
Maar Jezus is sterker dan de dood. Jezus
is de Zoon van God. Hij stond op uit de
dood. Dat is Pasen. Heel veel mensen hebben Jezus na Zijn opstanding gezien. In de
Bijbel wordt van die ontmoetingen verteld.

open dag / voorjaarsverkoping

boodschap van het leven. Jezus is de bron
en de inhoud van een heel nieuw leven.
Het nieuwe leven is een heel mooi en rijk
leven. Het is een leven in liefde tot God en
liefde tot onze naaste. Het is ook een leven
met toekomst. Eenmaal komt Jezus weer
terug naar de aarde. Dan komt er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Op die wereld is geen dood en verdriet. Daar is alleen
vreugde en blijdschap. Ieder die oprecht in
Jezus gelooft komt in die nieuwe wereld.

Op zaterdag 21 april organiseren wij een open
dag van ons kerkgebouw. U wordt dan in de
gelegenheid gesteld de kerkzaal te bekijken
en het orgel bespeeld te horen/zien worden.
De open dag wordt gecombineerd met een
verkoping in en om ons kerkgebouw. U bent
die dag van 10.00 uur tot 15.00 uur van harte
welkom! Voor u staat er gratis koffie en thee
klaar. Voor de kinderen worden activiteiten georganiseerd.
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open dag
21 april!

Pasen is het feest van het leven. Er is
leven in deze wereld vol verdriet. Dat
leven komt tot u. Door Christus en geloof in Hem ontvangt u het. “De Heere
is waarlijk opgestaan.” (Luk. 24:34).

Jezus heeft de macht van de dood overwonnen. Door Zijn dood en opstanding
heeft Hij laten zien dat de dood het laatste woord niet heeft. Hij brengt het leven
naar deze wereld. Dat leven wil Hij ook
uitdelen aan mensen. Het Evangelie is de

Ds. W. Visscher

kinderbijbelclub
Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar? Dan zijn zij elke zaterdagmorgen van
harte welkom op de kinderbijbelclub!
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 krijgen 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

Tijdens de open dag kunt u ook eens een kijkje te nemen in de kerkzaal!

Wilt u meer weten over de Bijbel? Geef dan
hieronder uw wens(en) aan door één of meerdere hokje(s) aan te kruisen.
een gratis Bijbel
een gratis schriftelijke Bijbelcursus
een gratis Bijbelcursus op CD-Rom
een gratis Bijbelcursus via e-mail
een persoonlijk gesprek
U kunt uw wens ook doorgeven via het
e-mailadres op de achterzijde van deze folder.

Naam:
_______________________________________
Adres:
_______________________________________
Woonplaats:
_______________________________________
Graag deze bon sturen naar:
Folder Elimkerk
Hoevelakenseweg 90
3784 WJ Terschuur

