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Als deze nieuwsbrief uitkomt dan zitten we midden in de vakantietijd. Velen
trekken er op uit, ver weg of dicht bij huis. Even uit de sleur van alle dag. We
leven in een tijd dat er veel op ons afkomt. Ik kwam een poosje geleden iemand
tegen die hier op vakantie was. Hij vond het hier heel mooi in de Achterhoek.
Als je tot rust komt en de tijd neemt en om je heen kijkt, dan kan je verwonderd
raken van het moois om je heen. Tot rust komen, tot bezinning komen. De
Bijbel begint er al mee: en God rustte op de zevende dag. De mens heeft rust
nodig met alle beslommeringen. God wist dat. We hebben Hem elke dag nodig
en Hij wil elke dag met ons meegaan en dat heeft Jezus ook beloofd: Ik ben met
je tot aan het einde van de wereld. Maar één dag stelde God apart, één van de
zeven dagen om te gedenken dat we een Schepper hebben, iemand die om ons
geeft, Zijn liefde voor ons is enorm groot.

Eén keer in de 2 weken komen we samen in de Kapel in de Wildenborch om
samen het woord te horen. Om samen te zingen, te danken en te bidden. In
oktober is het 5 jaar geleden dat we zijn begonnen met het organiseren van deze
samenkomsten onder de noemer Stichting Christengemeente De Schakel. Wij
kijken als bestuur en organisatie hier met dankbaarheid op terug en zullen hier
op D.V Zondag 9 oktober ook bij stilstaan. We hebben in die 5 jaar veel
mensen mogen ontmoeten en verwelkomen in de samenkomsten vanuit veel
plaatsen om Vorden heen. Iedereen die in deze samenkomsten komt, komt er
met zijn eigen levenservaring en vanuit zijn eigen thuis met zijn eigen wel en
wee. We hopen als bestuur dat deze samenkomsten een steun en bemoediging
zijn voor een ieder van u. In de laatste bestuursvergadering hebben we hierover
ook gesproken. Hoe worden de samenkomsten door degenen die komen
ervaren? Misschien heeft u ideeën, we staan open voor uw reacties. We zijn
samen gemeente van de Heer.
U kunt reageren of mailen naar Deschakel2017@hotmail.com. 

We wensen u allen een goede tijd toe en Gods onmisbare nabijheid!

ZOMERVAKANTIE

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- zondag 10 juli 2022 Jelle Borger
- zondag 24 juli Arjan Treuren

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in september 2022 in 
 verband met vakantie. 

door Symen van der Meulen  
Vanuit het bestuur en organisatie 

mailto:Deschakel2017@hotmail.com


‘U hebt woorden van eeuwig leven...’  Johannes 6:68 

Woorden en luisteren. Vaak zijn wij bezig met onze eigen dingen, zaken die ons interesseren. En dan zonder volkomen
op Hem gericht te zijn. Zonder -hèt doel- voor ogen te houden. We bidden voor een gezegende dag, bescherming en
gezondheid. Misschien bidden we wel hoe we het de komende tijd moeten redden, financieel gezien of wat betreft
gezondheid.

Maar dan lezen we in Johannes 6:8 de belijdenis van Petrus. Het gaat alleen om de Here Jezus. Hij heeft woorden van
eeuwig leven. Willen we naar Hem luisteren? Kunnen we naar Hem luisteren? Nemen we daar de tijd voor of wordt
ons gebed 'overstemd ' door wat wij zelf willen? Op de berg der verheerlijking ging de hemel open en klonk daar de
stem van God: “ Deze is Mijn geliefde  Zoon ...hoort/luister naar Hem! ” Matth. 17:5b

In Psalm 62:2 lezen wij al belangrijke woorden die nodig zijn om goed  te kunnen luisteren: 
‘…mijn ziel is stil voor God...’  

Een Psalm die telkens weer diep raakt : ‘Mijn ziel is stil voor God’ wat een machtige woorden. Niet opgaan in het
drukke bestaan, niet je laten leiden door de waan van de dag, niet je laten overmannen door de zorgen van het leven. In
alles weten voor  ‘Wie’  je stil mag zijn namelijk voor God die in Christus naar ons is toegekomen. 
“ Mijn schapen horen/luisteren naar  Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij.” Johannes 10:27 

Wat de omstandigheden van ons leven ook zijn, we mogen weten dat Hij ons kent en nabij is . Hij ziet ons hart en
wanneer er in ons hart een hunkering of verlangen is naar Hem en een volkomen overgave aan Hem, mogen we door
genade weten dat Hij ons krachtig bijstaat door Zijn Woord en Heilige Geest. Laten we daarom luisteren  naar...en
afgestemd zijn op Hem! En vandaaruit elkaar aanmoedigen om het van de Here dagelijks ...en ook voor de toekomst
het van Hem te blijven verwachten!                                                                                                     

door Gerrit Beking
LUISTEREN NAAR. . .EN AFGESTEMD ZIJN OP HEM? 

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

Geliefde broeders en zusters,
 

Graag wil ik iets met u delen over gerechtigheid. Weet u dat we elke morgen de wapenuitrusting mogen aantrekken?
Leest u Epheze 6:10-18 maar. Deze morgen las ik in mijn dagboek en het ging over gerechtigheid. Wij mogen ons

bekleden met het pantser der gerechtigheid: Epheze 6:14b. Als je om je heen kijkt, waar is  gerechtigheid? Maar we
moeten als gelovigen niet alleen om ons heen kijken, maar vooral naar boven! 

 
Psalm 9:8-9 zegt:’ Maar de Heer zetelt voor eeuwig, zijn rechterstoel heeft hij ten gerichte gezet, ja, Hij oordeelt de

wereld in gerechtigheid. Hij richt de natiën  in rechtmatigheid’.
Wij mogen ons gerechtvaardigd weten door het geloof in het volbrachte werk van onze Heer Jezus. Wij zijn voor

eeuwig vrij!
 

In Hem verbonden.  

LIEVE GROETEN,  D INY LANGENBACH (LOCHEM)
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Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,

weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.

Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.

Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,

laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 

Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig

https://www.youtube.com/watch?v=qHxmtQElGpU

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

LAAT JE  HART SPREKEN

NIEUW: BIJBELSE SPREEKWOORDEN 

DE MENS WIKT MAAR GOD BESCHIKT.
Wikken betekent: overdenken, overwegen.

Denk maar aan de uitdrukking: na veel wikken en wegen besloot hij……
Dus: een mens kan wel iets willen en zich iets voornemen, maar het kan best zijn dat Gods wil anders is enuiteindelijk

beslist Hij.
Dit spreekwoord staat niet letterlijk zo in de Bijbel maar is er wel aan ontleend.

 
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn gang.  

Spreuken 16:9
 

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

https://www.youtube.com/watch?v=qHxmtQElGpU
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PUZZELHOEK

EIGEN NAMEN BIJBEL DEEL 2

    OPLOSSING PUZZEL JUNI: God is getrouw zijn plannen falen niet


