
Januari 2013 

Samenkomst:  zondag 10.00 Catootjepad 6, 1336 JG Almere-Buiten Stripheldenbuurt. 

Bankrelatie: ING 4332252 en RABO bank 3210.67.843 

 

Maart 2022 

 Senior Pastor: John Mashart. e-mail: j.mashart1@kpnmail.nl  Mob: 06-84274350 

                    Pastor: Rinia Mashart-Scheuer. e-mail: r.scheuer65@gmail.com Mob: 06-84736777 

                    Pastor: Marino Soetosenojo. e-mail: marinhosoeto@hotmail.com Mob: 06-28132685 

Adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Tel: 036-5254399 

Bankrelatie: NL96 INGB 0004 3322 52 en NL69 RABO 0321 0678 43 

KvK Flevoland Nr.: 39085295 

 

Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

 

Woord van de voorganger 

 

Dienaren van Christus en dienstbaarheid 

1 Korintiërs 4:1-2 Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de 

geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te 

blijken. 

Mensen die als leiders geroepen zijn in het lichaam van Christus zijn geen heren. In Gods Koninkrijk is er 

maar één Heer: Jezus Christus (1Korintiers 8:6) Voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit 

wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door 

Hem. 

Leiders zijn juist dienaren. Christelijke leiders moeten een voorbeeld zijn van wat het betekent Gods 

dienstknecht te zijn. Zij moeten niet over mensen heersen maar hen met heel hun hart dienen. Gods leiders 

moeten kunnen zeggen: Volg mijn voorbeeld, omdat zij zelf Christus volgen en wandelen zoals Hij ge-

wandeld heeft (1 Korintiërs 11:1) Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus volg. 1 Johannes 2:6 Wie 

zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 

 

Jezus zei tot Zijn volgelingen: Lucas 22:25-26 De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht 

over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste 

onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. 

 

Als je Gods dienstknecht wilt zijn, zal niets je ervan weerhouden Zijn wil te doen. Iemand die graag be-

langrijk wil zijn, zal niet in de eerste plaats gericht zijn op God, en doet wat hem zelf het beste uitkomt of 

goeddunkt. Dat hoeft niet eens iets verkeerds te zijn, maar de kracht van de Heilige Geest zal erin ontbre-

ken. Die is er alleen als Gods wil wordt gedaan en Hij erdoor wordt verheerlijkt. Galaten 2:20 Ik ben met 

Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, 

leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft gegeven. 

Jozua de dienstknecht van de HEERE zei tegen de Israëlieten: Jozua 24:14-15 Nu dan, vrees de HEERE, 

dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van 

de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies 

voor u heden wie u zult dienen: of de goden die uw vaderen, aan de overzijde van de rivier woonden, ge-

diend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis be-

treft, wij zullen de HEERE dienen! 

 

De Joodse autoriteiten zagen zichzelf als door God aangestelde heersers. Zij waren er niet om anderen te 

dienen maar gediend te worden, zoals zij op hun beurt God dienden. Het is tegen de achtergrond dat Jezus 

Zijn uitspraken over dienstbaarheid deed. 

Jezus zei: Marcus 10:45 Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om 

te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Amen! 

 

Einde registratieplicht 

M.i.v. zondag 6 maart is het niet meer verplicht zich te registreren voor de diensten.  
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Fysieke activiteiten in het Unity Huis 

Deze maand wordt weer fysiek gestart met doordeweekse activiteiten in het Unity Huis.   

 

Woord van dank 

Mede namens het bestuur bedankt voor het geven van de tienden, offers, giften en donaties. 

 

Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 

maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden ge-

bruikt. 

 

Unity week van gebed 

Van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 maart zal er elke avond van 20.00 – 21.30 gebeden worden in het Unity Huis 

Thema: Zoek de vrede voor de stad/het land en bid ervoor (Jeremia 29:7) Wij zullen ook bidden voor de 

vrede van Oekraïne, Rusland, Israël en alle landen.   

 

Rooster 

Wo 2 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 4 20.00 Gebed en Bijbelstudie (in Unity Huis) 

Za 5 19.00 Salt & Light / Jongeren (in Unity Huis) 

Zo 6 10.00 Eredienst. Spreker Jongerenleider Dion Mashart 

Zo 6 10.00 Crèche en kinderdienst  

Ma  7 20.00 Stadsgebed Almere in Unity Huis. Inloop vanaf 19.50 uur   

Di 8 20.00 Unity week van gebed (in Unity Huis) Thema: Zoek de vrede voor stad en bid ervoor 

(Jeremia 29:7), en voor de vrede van Oekraïne en Rusland.  

Wo 9 20.00 Unity week van gebed (in Unity Huis)  

Do 10 20.00 Unity week van gebed (in Unity Huis)  

Vr 11 20.00 Unity week van gebed (in Unity Huis)  

Za  12 19.00 Salt & Light / Jongeren 

Zo 13 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Rinia Mashart 

Zo 13 10.00 Crèche, kinderdienst en tienerdienst  

Wo 16 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 18 20.00 Gebed en Bijbelstudie in Unity Huis 

Za 19 11.00 Senall Groep 

Za 19 19.00 Salt & Light / Jongeren 

Zo 20 10.00 Eredienst. Spreker Ouderling Esmé Watson 

Zo 20 10.00 Crèche en kinderdienst 

Ma 22 20.00 Helden van Unity bidden voor de pastors, leiders en de gemeente 

Wo 23 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 25 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Zo 27 10.00 Eredienst. Spreker Teamleider Jehizkia Sellekandu    

Di 29 19.30 Oudstenraad 

Wo 30 10.00 Vrouwen Bidstond 
                     

                                                                         Jarig  

           1                                                                 Aiden Damba      17 Ranchan Sellekandu 

           3 Arno Westerhof      19 Jeliyah Acton 

           5 Robby Koendjbihari      25 Charone Bell 

8 Jurfano Soetosenojo 26 Clarence Haakmat 

16 Daphne Westerhof   

 

               Getrouwd 

12 Echtpaar Ford – St. Luce 36 jaar 

 


