
Vanuit het bestuur
Februari 2021

Secretariaat:
deschakel2017@hotmail.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

www.stichtingdeschakel.com

stichtingchristengemeente.deschakelNIEUWSBRIEF
Jaargang 1 nummer 1

Onderwerp: nieuwsbrief

‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’, wat is dat een waarheid! 
We zijn inmiddels in februari 2021 en wie had ooit kunnen denken dat we dit mee 
zouden maken. De onzichtbare vijand die iedereen kan raken! 
Het motto is: mijd elkaar en houd afstand! Geen bijeenkomsten meer of zeer 
kleinschalig. We hadden alles toch redelijk goed geregeld dachten we! En zo lopen 
onze plannen zo maar in de war. 

Tóch moet je niet stil blijven staan en plannen blijven maken. Vandaar de start van 
een nieuwsbrief. Er komt een kleine overdenking in van een voorganger.  U mag 
ook iets inzenden, bijvoorbeeld een gedicht, een mooie Bijbeltekst of een lied (laat 
je hart spreken) om zodoende toch met elkaar betrokken te blijven. 

Wij maken onze plannen en God bestiert onze gangen (n.a.v. Spreuken 16:9). Laten 
we daar dankbaar voor zijn in het vertrouwen dat het toch ook weer ten goede zal 
keren. Allen Gods zegen toegewenst!

Symen van der Meulen, voorzitter

Agenda bijeenkomsten

• De bijeenkomsten zijn helaas afgelast 
i.v.m. Corona. Wij volgen de 
richtlijnen van het RIVM.

• De volgende nieuwsbrief komt uit in 
week 11 (week van 15 maart)

"In dat geval zijn de kinderen vrijgesteld. Maar om te voorkomen dat wij hun aanstoot geven..." (Mattheus 18:26-27).

Voor mij is het bijzonder om voor deze nieuwsbrief een overdenking aan te leveren. Ik mocht in een van de eerste ontmoetingen
voorgaan en nu mag ik weer het voortouw nemen.

Ik las de bovenstaande woorden en ze deden mij denken aan de discussies rondom het wel of niet houden van diensten in deze 
tijden van corona. Als ik deze woorden van Jezus lees, dan gaat het blijkbaar niet om onze 'rechten' als kinderen van God, maar 
om onze 'plicht' om geen aanstoot te geven! Niet op onze strepen staan, maar dienen waar we kunnen...

En dan denk ik een stapje verder: we kunnen niet samenkomen, maar we kunnen elkaar misschien wel ontmoeten en 
bemoedigen. Als het kan, is het heerlijk om samen te wandelen (en de natuur is mooi bij jullie!). We hebben genoeg 
mogelijkheden om elkaar te bellen, een berichtje te sturen of een kaartje. En misschien wel het belangrijkste: we kunnen bidden 
voor elkaar. Al deze dingen kunnen we onderling doen binnen onze geloofsgemeenschap, maar die kunnen we natuurlijk ook 
doen voor anderen. Op die manier kunnen we de liefde van God alsnog zichtbaar maken. Dan gebruiken we minder woorden, 
maar zeggen we net zoveel!

Het ziet ernaar uit dat het nog wel even duurt voordat we elkaar weer ontmoeten en ja, dat mis ik ook! Ik mis de samenkomsten
waarin we Gods liefde vieren! Tegelijk wil ik blijven kijken naar de (kleine) dingen die ik wel kan doen, wetend dat Hij ons en onze 
daden van liefde zegent.

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!

Met een hartelijke groet,
René Wichers

Voorganger van deze maand: René Wichers



Vervolg puzzel: vogels in de Bijbel

6. Klein vogeltje wat je overal ziet (Matth. 10:31)

7. Dikke vogel, die door de Israëlieten als vlees werden 
gegeten (Ex.16:13)

8. Vliegt snel, dwarrelt door de lucht en eet tegelijk 
vliegjes (Ps 84:3) 

9. Heeft hele scherpe ogen en kan van een lange afstand 
zien (Job 39:26) 

10. Lange poten en kan roerloos stil staan (Jer.8:7)

Puzzelhoek

Puzzel: vogels in de Bijbel

Beantwoord de volgende vragen. De antwoorden kan je 
vinden door de teksten in de Bijbel op te zoeken.

1. Twee krachtige poten, kan hard rennen (Job 39:16)

2. Zijn vaak in steden te vinden (Matth: 10:16)

3. Grote, prachtige vogel, kan mooi zweven (Jes 40:31)

4. Donkere veren en zwarte kraaloogjes (Gen 8:7)

5. Hij vliegt geruisloos in de nacht (Jes 34:11)

Antwoorden op deze 10 vogel vragen vindt u in de volgende editie van onze nieuwsbrief 

Laat je hart spreken

In deze rubriek mag u uw hart laten spreken. Heeft u 
een mooi lied, gedicht of Bijbeltekst of iets anders dat 

u graag wilt delen dan kan dat in deze rubriek.

Een vaste bezoeker van de Schakel heeft de 
onderstaande Bijbeltekst ingezonden:

“Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen 
afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet 

zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen 
die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven”. 

2 Korinthiërs 4:18 HTB


