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Bekesteingemeente 
 

Hendrik-Ido-Ambacht 

 
                                                    
Jaargang 17, nr. 6                 juni 2017 

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk huns Vaders.  

Mattheüs 13:43  

 

Rooster 
 
 
datum  dienst     locatie    jarigen afgelopen  

woensdagavond  week  
      

 
      
zo 4 juni Toerusting en bemoediging         
          
 

wo 7 juni Bidstond    Jan & Annerieke    
 
zo 11 juni Bidstond        Jan-Willem (5)   
         

  
wo 14 juni geen bijeenkomst   
   

zo 18 juni John & Marja        Dik (17) 
 
 
wo 21 juni Maandtekst    Paul   
 
zo 25 juni Spreker: Frans         

 
 
wo 28 juni Preekbespreking   Kees & Meta 
 
 
 

Overige activiteiten:  Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg 

                               
 
 
Nacht van gebed 

Ook dit jaar organiseren verschillende kerken uit Hendrik-Ido-Ambacht  gezamenlijk een nacht van gebed. 
Deze nacht zal in het teken staan van christenvervolging wereldwijd. Tijdens deze nacht bidden we aan de 
hand van een gebeds-boekje voor verschillende landen die door Open Doors aangedragen worden.  
De nacht van gebed is opgedeeld in blokken. Elk blok komt er een ander land/werelddeel aan de orde. Dit 
wordt ingeleid door een videofragment waarin de problemen/vervolging die er in het land spelen uitgelegd 
wordt. Daarna nemen we met elkaar de gebedspunten door en volgt een gebedsronde. Tussen de 
verschillende blokken door is er pauze.  

Mocht u het niet zien zitten om een hele  nacht te komen dan bent u van harte welkom om een (aantal) uur 
mee te doen. U kunt op ieder moment binnenlopen. Ook stil gebed mag, u ben niet verplicht om hardop mee 

te bidden.  
Hieronder de gegevens op een rijtje: 
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Locatie: Elimkerk, Jan Wissenslaan 7, Hendrik Ido Ambacht 
Datum: vrijdag 16 op zaterdag 17 juni 
Tijdstip: 20:00 – 4:00  
Elke zondag (en wellicht op meer momenten in de week) kunnen we in Nederland bij elkaar komen, in 

vrijheid, om God en elkaar te ontmoeten. We willen in gebed gaan om onze vervolgde broeders en zusters te 
bemoedigen die deze vrijheid niet kennen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Vermeulen (rianne_vonk@hotmail.com/06-
14923544) of Bert Vonk (jannekes.tiental@solcon.nl/0653562216)  
We hopen u te ontmoeten tijdens de nacht van gebed.   
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