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Oudsten 

Frank van Kempen Esme Watson Marino Soetosenojo 

 

                                                                     

Woord van de voorganger 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

 

 Troost werkt bemoedigend. 

2 Korintiërs 1:3 - 4, Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartig-

heden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, 

troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God getroost worden. 

 

Hoe kunt u het beste iemand troosten? Als u zelf verdriet hebt gehad en door een ander vertroost bent.  

Paulus spreekt in deze tekst over Gods troost in allerlei omstandigheden. Paulus is van alle kanten tegen-

gewerkt, men heeft hem belemmerd in zijn werk, hem gedwarsboomd, hij is geslagen en gevangen gezet. 

Maar hij heeft Gods troost ondervonden onder alle omstandigheden. Hij is zo getroost dat hij anderen kon 

troosten en bemoedigen. Hij kon ze begrijpen en zich helemaal in hun situatie verplaatsen.  

Door alles heen wijst Paulus steeds weer op de Heer. Hij wil de mensen leren dat zij anderen kunnen troos-

ten omdat zij ook getroost zijn door Gods Geest. Als u de troost van de Heer hebt ervaren in uw leven weet 

u hoe oneindig Hij u lief heeft.  

U hebt Zijn genezende hand ervaren. U hebt Zijn goedheid ondervonden. U hebt Hem beter leren kennen 

dan ooit tevoren. Hij is ook bij u als u zich inzet voor Zijn Koninkrijk, en ook als u in verdrukking voor 

Hem moet lijden, is Hij met u.  

Deze ervaring kunt u niet voor u zelf houden, u wilt Zijn liefde delen met anderen.  

Als we verdrietig zijn zal Hij ons troosten. Mattheüs 5:4 Zalig die treuren, want zij zullen getroost worden. 

Wanneer u met uw verdriet naar God gaat, vertroost en verkwikt Hij uw ziel. Psalm 23:1 – 4 De Here is 

mijn Herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, Hij voort mij aan rustige wa-

teren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt in rechte sporen om Zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van 

diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.  

Laat God u vertroosten in deze tijd van crisis, zodat u ook in staat bent om anderen te troosten, amen. 

 

Gebed: 

Vader, ik dank U, en met mij velen, dat U ons vertroost in deze tijd van de coronacrisis. Ik bid voor alle 

zieken, en allen die zorg verlenen, en ook voor hen die een geliefde in de afgelopen tijd moeten missen. 

Wilt U hun Trooster zijn, in Jezus naam. Amen. 

 

Geliefden, zoals u weet is in Nederland besloten alle evenementen af te gelasten. Ook wij als gemeente 

volgen hierin de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het corona virus. Na de laatste berichtgeving van de 

overheid en gebed hebben we besloten om deze maand te starten met gebedsdiensten. 

De zondagdienst kunt u online via Facebook, Website of YouTube volgen. 
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Mededelingen: 

 

Bellijst: 

Gezien het feit dat we momenteel nog niet samen kunnen komen, hebben wij met de oudsten en diakenen 

afgesproken om u de komende tijd telefonisch te benaderen. Het doel hiervan is om te informeren hoe het 

met u gaat? 

 

Geboren op 29 april 2020 

Emanuélla, Josephine, Akua, Ruesink, de trotse ouders zijn Alfred en Esther. 

 

Uitstel vanwege coronacrisis: 

- Senalls weekend naar opwekking 29 mei t/m 1 juni 

- Kampweek van 10 t/m 14 aug  

- Dag van Eenheid, liefde en respect, 5 sept. 

 

Gebedsdiensten: 

Bij deze diensten zullen wij rekening houden met de maatregelen van de overheid. 

 

- Zondagmiddag 3 mei, 14.30 tieners, aan huis bij zr. Joni. 

- Zondagavond 3 mei, 19.30 – 21.00 komen de jongeren samen voor gebed in het Unity Huis. 

- Vrijdagavond 8 mei, 19.30 – 21.00 algemene gebedsdienst in het Unity Huis. 

 

 

In deze weken wordt er natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a.  

lopen ondertussen wel door.  

Als u gewend bent uw tienden contant via het offer te geven, kunt u dit deze weken apart leggen, maar u 

kunt het ook overmaken. Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven. Vermeld 

in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer 

van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. 

Dank voor uw medewerking en ondersteuning! 

 

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn. 

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij 

de verschillende groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors. Een gezegende tijd toegewenst. De leiding 

van Unity Ministries.  

 

Verjaardagen 

 

            2                   Eluesse Daantje 14 Denise Westerhof-Grootfaam 
            3 Paul de Groot      14 Matthieu Westerhof 
            3 Jonathan Acton 15 Lisa-Lois Kartopawiro 

3 Ichairo Deel 16 Micah Drielinger 
4 Solange Senchi 17 Christiaan Claver 
4 Wanda Mashart-Rensburg 31 Majorie Slager 

 

 

Huwelijken 

4 Echtpaar Deel – Manzanares 20 jaar gehuwd 

21 Echtpaar Beernink - Betterson 21 jaar gehuwd 

25 Echtpaar Westerhof - Grootfaam 14 jaar gehuwd 

26 Echtpaar Pendisa - Dijkman 13 jaar gehuwd 

 

 

 

 

 


