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Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u als gemeente op de hoogte houden

rondom de realisatie van een ontmoetingsruimte in winkelcentrum

Dauwendaele. 

Vanaf 2014 komt KinderBijbelClub De Schatzoekers elke zaterdagmorgen samen

in de wijk Dauwendaele. Het doel hierbij is dat kinderen die nog nooit van het

Woord van God gehoord hebben, bekend te maken met de naam Jezus Christus.

Helaas kon de KBC vanaf begin 2022 geen gebruik meer maken van basisschool

Het Element. De evangelisatiecommissie is lang op zoek geweest naar een

nieuwe locatie voor de KBC. In onze gemeente is er tijdens de zondagse

erediensten meerdere keren voor een nieuwe locatie gebeden. Noodgedwongen

zit de KBC nu in de Petrus Immensschool. 

Daarnaast was de inloop, die ondertussen was gestart, niet meer mogelijk in

kerkgebouw de Hoeksteen. Voor de inloop werd een andere locatie gevonden,

helaas buiten Dauwendaele.

In mei kwam het mooie bericht dat we in winkelcentrum Dauwendaele een

ruimte kunnen gaan gebruiken voor de KBC en de inloop. We zien hierin de

leiding van God, die alle dingen regeert en bestuurt!



Help de ontmoetingsruimte aan een betekenisvolle naam!
De kinderbijbelclub heeft een mooie naam met een betekenis: De Schatzoekers.
Voor de ontmoetingsruimte zijn we op zoek naar een naam die hierbij past. 

Stuur hier uw idee in!

Financieel

Naam ontmoetingsruimte

Steun het evangelisatiewerk
Bidden | Helpen | Geven 

KLIK HIER

2022
Giften €2.345
Collectes €3.720,80

2021
Giften €1.355,50
Collectes €2.945,90

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vDOkhABbBUmkHlzTSwDURA7nYkLZYcRBhxxQxw2QtotURE0zOFpYN1FFNUxMUktSRk5YWFVBMzdQNS4u
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PpNjjS5SvWYjajla0xviYx1imrLJBz16
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PpNjjS5SvWYjajla0xviYx1imrLJBz16


Wij zijn nog op zoek
naar hulp /

schoonmaakhulp
 

Draag je steentje bij!
 

Neem contact op met:

Gerrit Verheij
0620710541

oude situatie

eerste kennismaking
locatie

vloer en plafond eruit



huidige situatie

wanden zijn strak gezet achterzijde

nieuwe toiletten



In korte tijd is er voor de ontmoetingsruimte in
Dauwendaele veel werk verzet. Op verschillende
gebieden is er hulp van jong en oud. 

Namens de evangelisatiecommissie willen we iedereen
hiervoor hartelijk bedanken!

Bedankt

Paul Jobse
Voorzitter
0649466918
pjobsezuid@gmail.com

Dave van de Gruiter
Secretaris
dvandegruiter@gmail.com

Mathilde de Waard
Penningmeester
mg.elenbaas@live.nl

Jan-Willem van der Hart
Algemeen lid - contactpersoon Kerstmaaltijd
jvanderhart@solcon.nl

Corrie Peene
Contactpersoon KBC
japeene@kliksafe.nl

Ellen Tjarks
Contactpersoon verspreiding folders
jellentjarks@hotmail.com

Contact

Wat is evangeliseren? Het doorgeven van het Evangelie in woord en daad
Evangeliseren is het doorgeven van (de boodschap van) Gods Woord aan hen die daar niet
(langer) onder verkeren. De opdracht hiertoe vinden we op verschillende plekken in de Bijbel.
Bijvoorbeeld in Markus 16:15 ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het
Evangelie aan alle creaturen.’ Ook in Markus 5:19 lezen we dat Jezus de man die voorheen
bezeten was de opdracht geeft zijn naasten over Hem te vertellen. ‘Ga heen naar uw huis tot
de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer
ontfermd heeft.’
Christenen worden echter niet alleen opgeroepen om met woorden de naasten te winnen
voor Christus, maar ook met daden. Van Dorcas staan geen woorden beschreven in de Bijbel,
maar wat heeft zij een rijk getuigenis achter gelaten door haar godvruchtige en dienende
leven! 

Opdracht


