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Oudsten 

 Frank van Kempen  Marino Soetosenojo 

 

 

Samenkomsten 

Erediensten  zondag    10:00 

Kinderdienst                   zondag                             10:00 

                                                       Kinderclub               derde woensdag              15:00 

                                                       SenAlls                              derde zaterdag    11:00 

Tienerdienst                      zondag om de week       10:00 

Jongerensamenkomst       laatste zaterdag              19:00 

 

                                              

Woord van de voorganger 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

 

De Heilige Geest en de vrucht van de Geest 

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter:  liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoe-

digheid, zelfbeheersing. 

Paulus benoemt elke vrucht van de Geest die wordt verwacht van een kind van God, dat vervuld is met de Heilige Geest. Het 

vuur van de Heilige Geest dat is aangestoken, begint te branden in ons. Het vuur verbrandt wat niet in ons hoort en tegelijkertijd 

steekt het een onuitblusbare liefde voor Jezus aan in ons, die wij zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. Liefde in de eerste 

plaats tot God, liefde voor Jezus Christus, maar daar blijft het niet bij, het vloeit over naar anderen, naar mensen in onze omge-

ving, het werkt aanstekelijk voor anderen. Dat is de vrucht die de ander kan proeven, de vrucht van Geest. Het brengt ook blijd-

schap voort, een blijdschap die ons verstand te boven gaat. Tocht lijkt het soms zo dor en dood in het leven van sommige chris-

tenen. Hoe komt het dat sommigen de vrucht van de Geest in hun leven missen? Het Pinkster vuur moet weer oplaaien in som-

mige christenen, want het is uitgedoofd. Deze blijdschap is een vrucht van de Geest. Innerlijke vrede komt ook door het vuur 

van de Heilige Geest. Het maakt niet uit hoe de omstandigheden ook zijn. Er gaat een rust uit van hen die door genade en door 

gehoorzaamheid aan God de Heilige Geest hebben ontvangen. Deze vrede is een vrucht van de Geest. Paulus benoemt ook ge-

duld als de vrucht van de Geest. Een Geest vervulde christen is geduldig. Wordt niet te snel kwaad en verdraagt veel. Je voelt je 

prettig bij mensen die zo zijn. In het rijtje van Paulus komt vriendelijkheid ook voor. Heel vriendelijke mensen kom je niet al-

tijd tegen. Ook vriendelijkheid is een vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest goedheid, behoort ook bij Gods kinderen 

aanwezig te zijn. Goed zijn is het tegenovergestelde van slecht zijn. Slechtheid hoort niet bij christenen thuis. Het hoort bij de 

werken van het vlees zoals Paulus schrijft in Galaten 5:19. Wie in vuur en vlam is gezet door de Heilige Geest en de vrucht van 

de Geest heeft, wil nooit meer in aanraking komen met de werken van het vlees. Een andere voorname vrucht is die van trouw. 

Denk maar aan het huwelijk. De basis is liefde en trouw. Na verloop van tijd komt de liefde soms op een laag pitje te staan en is 

de trouw ver te zoeken. Dan is het wel de hoogste tijd om zich te bezinnen en zich te laten inspireren door de Geest die goede 

vruchten voortbrengt. De vrucht zachtmoedigheid is een eigenschap waar wij veel plezier aan kunnen beleven. Sommige chris-

tenen kunnen soms moeite hebben met zachtmoedige mede christenen , waardoor zij zich hard en ruw tegenover hen opstellen. 

Omdat zij zelf niet zachtmoedig zijn kunnen zij er zelf niet tegen dat de ander het wel is. Op zo een moment ontbreekt het hun 

aan zelfbeheersing. De Geest wil zo een kind van God dan tegemoet komen met de vrucht van zelfbeheersing. Iemand die zich-

zelf beheerst zal vriendelijk en zachtmoedig zijn, geduldig en de ander verdragen. Er gaat rust van hem uit. Hij beheerst zich-

zelf. Hij kan dat niet uit zichzelf, het is de vrucht van de Geest, De Heilige Geest wil ons telkens weer vervullen, beheersen, lei-

den, krachtig maken, onderwijzen, bemoedigen, troosten. Wie de Heilige Geest achterwege wil laten en zonder de gaven en de 

vrucht van de Geest een christen wil zijn, die zal zijn als mooie auto zonder motor. Dank God voor de vrucht van de Geest.   

Celgroep Stedenwijk Celgroep Muziekwijk Celgroep Stedenwijk Celgroep Literatuurwijk  

Zr Geraldine  Johnsen  

Arnhemplein 52, 1324 JT  

 

Zr. Esmé Watson  

Elvis Presleystr 64, 1311 HT 

 

 

Fam. Soetosenojo 

Eindhovenstraat 76, 1324 ZD 

 

 

Fam. Bergfeld 

J Gresshoffstraat 9, 1321 AL 
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In de maanden juli en augustus is er geen vrouwen en mannen bidstond op woensdagochtend. 

 

De laatste celgroep voor de vakantie is op 9 juli. De celgroep start weer op 3 september. 

 

De laatste Bijbelstudie voor de vakantie is op 12 juli. De Bijbelstudie start weer op 6 september  

                 

 

                                                                                       Rooster Juli 

Ma 1 19.30 Oudstenraad 

Di 2 20.00 Celgroepen 

Wo 3 19.30 Voorbede voor  bus evangelisatie in Unity Ministries 

Do 4 10-21 Bus evangelisatie op het Stadhuisplein Almere Stad 

Vr 5 10-17  Bus evangelisatie op het Stadhuisplein Almere Stad 

Vr 5 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 6 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Zo 7 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Di 9 20.00 Celgroepen (in juli en augustus zijn er geen celgroepen) 

Wo 10 19.30 Discipelschap training 

Do 11 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Vr 12 20.00 Bijbelstudie en voorbede (in juli en augustus geen Bijbelstudie) 

Za 13 12-15 Kinderspelletjes dag  (de locatie wordt nader bekendgemaakt) 

Za 13 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 13  Pastor John geeft een leiderschap studie bij gemeente Ark Des Verbonds in Alkmaar 

Zo 14 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Do 18 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 20 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Zo 21 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor Carlos Brunk van Gemeente De Bijbel in Bonaire 

Do 25 19.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 27 12.00 Evangelisatie in Almere Stad Centrum 

Za 27 19.00 Mannensamenkomst  

Zo 28 08.00 Unity Bajesteam bezoekt de evangelisatiedienst in de Bajes van Zaanstad 

Zo 28 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor Marino Soetosenojo 

Ma  29 t/m 2 aug Kampmidweek: enkele Unity leden gaan naar Groesbeek op kamp met Gemeente De Genade 

 

 

Verjaardagen Juli 

               3 Celine Charles            26 Shanillia Soetosenojo 
14 Jamila Thakoer            30 Saverio Allen 
18 Raquel Westerveld            30 Amoi Lame 
21 Djimairo Pendisa            30 Awe Lame 

             22 Shirley Soetosenojo   
 

 

                                

Huwelijken Juli 

2 Echtpaar Deel – Koempai 12 jaar gehuwd 

8 Echtpaar Bergfeld – Leons 10 jaar gehuwd 

11 Echtpaar Gilaard – Van der Kust 11 jaar gehuwd  

20 Echtpaar Lepelblad – Fernandes 2 jaar getrouwd 

28 Echtpaar Mashart – Scheuer 41 jaar gehuwd 

28 Echtpaar Netto – Bolte 16 jaar gehuwd 

 


