
      Programma en mededelingen 
   Ezechiël 
 God maakt Sterk  
 

Augustus 2018  
 

Zoek je geluk bij de Heer 
Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. 
Dan zul je veilig leven in het land waar je woont. 
 
Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal je alles 
geven wat je vraagt.  
 
Laat je leiden door de Heer. 
Vertrouw op Hem, Hij zal je helpen. 
Hij zal je alles geven waar je recht op hebt. 
Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de 
zon in de middag. Psalm 37:3-6 Bijbel in Gewone taal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zondagse samenkomsten. Aanvang dienst: 14.00 uur 
De zondagse samenkomsten worden gehouden in het kerkelijk 
centrum “De Regenboog”  
Adres: Nathaliegang 263, 2719 CR Zoetermeer (wijk: Rokkeveen). 
Data Spreker(s)                                       Thema                 
  5 augustus 
12 augustus 
19 augustus 
26 augustus 

pst. Theo van Heijdoorn                 Avondmaal 
br.   Ab Agtereek, evangelist  
pst  Theo van Heijdoorn                 Dankdienst  
pst. Theo van Heijdoorn                 Getuigennissen  

 
Kindersamenkomsten – De KidzKlup 
Er worden iedere zondag speciale samenkomsten gehouden voor 
kinderen t/m 12 jaar.  

Collectes 
Elke eerste zondag van de maand wordt een extra collecte gehouden 
voor: Stichting Open Doors. Elke laatste zondag van de maand wordt 
een extra collecte gehouden voor het kindertehuis  
Datum   5 augustus Stichting OpenDoors 

Datum 26 augustus Stichting KoningsKind 
 
Bijbelstudies en Gebedsavonden                 

In de maand augustus géén bijbelstudie -en gebedsavonden op de 
donderdagen i.v.m. zomerstop!! 

 
Vrouwensamenkomsten: Women to women 

In de maand augustus géén samenkomst op de laatste maandag van 
de maand i.v.m. zomerstop!!!!! 

 
Zomer BBQ op 25 augustus 



Deze maand de jaarlijkse zomer/BBQ (zie parkeerplaats P nr. 184) 
Introducees zijn van harte welkom. Opgeven bij br. Guus Liqui Lung 

 
 
 

Bid mee voor………... 
● Vrede in de wereld  
● De zieken. Ook voor brs en zrs buiten de eigen gemeente. 
● De vluchtelingen in Nederland en de rest van Europa.  

Dat zij ook op begrip mogen rekenen van de bevolking en tot rust 
mogen komen. 

● Werkzoekenden. Dat God voorziet in goede banen. 
● Eigen dagelijks beschikbare ruimte om onze samenkomsten te 

houden. 
● Financiën van de brs en zrs en van de Gemeente. 
● De hulpbehoevenden en zij die God zoeken. Dat zij hun hart 

aan God zullen geven. 
● De vervolgde en verdrukte christenen. 
● Geestelijke groei naar discipelschap. 
● De leden van het lofprijs en aanbiddingsteam. 
● De voorgangers, leiders en dienstknechten en dienstmaagden.  
● Het gemeentewerk in Nederland en voor hun dienstknechten 

en dienstmaagden. 
● De voorgangers in de verschillende gemeenten voor wijsheid 

en kracht. 
● Het voor onze kinderen en het kinder -en jeugdwerk in onze 

gemeente. Dat God hen zegent en toevoegd. 
● Bid voor de kinderleidsters voor openbaring en wijsheid. 
● Onze woonplaatsen, voor ons land en onze regering en de 

komende verkiezingen. 
● De jeugd, de jong volwassenen en ouderen uit de plaatsen 

waar wij wonen. 
● Uw man/vrouw, kinderen, familieleden, vrienden, buren, uw 

woonplaats. 
● Verdraagzaamheid onder allen die in Nederland wonen. 
● Aandacht voor de eenzamen. 
● Voor alles en iedereen waar gebed voor nodig is. 
● En dank God voor het verhoren van onze gebeden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


