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Bekesteingemeente 
 

Hendrik-Ido-Ambacht 
                                                    

Jaargang 18, nr. 6                 juni 2018 

Want alzo lief had God de wereld gehad,….  Joh. 3:16a 

Rooster 
 
 
datum  dienst     locatie    jarigen afgelopen  

woensdagavond  week   

 

 
zo 3 juni Toerusting & Bemoediging      Paul (28-5) 
 
      
wo 6 juni Bidstond    Paul        

 
zo 10 juni Bidstond         Jan-Willem (05)  
           Sophie (10) 
 
di 12 juni Bijbelstudie VEG  Daniël  Maranathakerk 
   
zo 17 juni Spreker: Frans        Dik (17) 

 
 
wo 20 juni Preekbespreking   Kees & Meta      

 
zo 24 juni Internetpreek        Trudy (18) 
            
 

wo 27 juni Maandtekst    Jan & Annerieke 
 
 
Overige activiteiten:  Bidstond: iedere maandagmiddag om 13.30 uur in onderling overleg 
 

 
Nacht van Gebed in Hendrik Ido Ambacht 
Bid 1 op 2 juni voor vervolgde chritenen in de Elimkerk te Hendrik Ido Ambacht. 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij 
vragen 
keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van 
Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde 
christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! 

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom 
worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen 
maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals 
Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en 
Centraal-Azië. 
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 1 op 2 juni in de Elimkerk, Jan Wissenslaan 
7 te Hendrik Ido Ambacht. De Nacht begint om 20.00 uur en duurt tot 04.00 uur. U kunt er ook voor 
kiezen om een deel van de nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we 
verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. 
Neem voor vragen contact op met Philip of Nellie den Hollander, 0633837528 / 0633837529 of per 
mail pdenhollander@hervormdambacht.nl. 
Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht 
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