PROVINCIALE GEBEDSAVONDEN
VOOR LEIDERS
maandag 19 januari 2015

Het Gebedsplatform Vlaanderen (van de
Evangelische Alliantie Vlaanderen) organiseert voor
het elfde jaar deze gebedsavonden voor
evangelische leiders gelijktijdig in de vijf provincies.
Alle gemeenteleiders (voorgangers, oudsten,
diakenen,groepsleiders, …, en hun echtgenotes)
van de evangelische kerken worden hartelijk
uitgenodigd om op die avond gezamenlijk te bidden
voor de gemeenten, voor het land en voor elkaar.
Dat gebed en eenheid belangrijk zijn, weten we
allemaal. De moeite waard om hier in onze drukke
agenda’s éénmaal per jaar een avond prioriteit aan
te geven, of niet?

THEMA :

Mild

en

Weerbaar

Plaatsen en adressen:
provincie
Antwerpen
20.00 uur
Limburg

gemeente en adres
Evangelische Kerk
Phildelphia
St Bernardsestwg 505,
2660 Hoboken - Antwerpen

coördinatoren
Leo Maeckelberghe,
03.489 24 83
leo.maeckelberghe@skynet.be

Christengemeente Zonhoven,
Zavelstraat 71a,3520 Zonhoven

Jan Wijman
089.35 67 32
johan.wijman@.gmail.com
Georges Clemens 011.816364
georges.clemens@skynet.be
Marc Helderweirt 09.3629720
Marc.Helderweirt@telenet.be
Levend.Water@telenet.be

19.30 uur
Oost-Vlaanderen

Nehemia Ministries Levend Water

20.00 uur

Brielstraat 71,
9860 Gijzenzele-Oosterzele

Vlaams-Brabant

"Christengemeente Emmanuel"
Markt 10, 3150 Haacht

Harry Wolthuizen,015.24 82 02
wolthuizen@skynet.be
Rudi Timmermans,
0477.255417
ruditimmermans@skynet.be

lokaal "Attent" , Spei 60
Waregem

Johnny Stroobant 051.702464
0494.540897
johnny.stroobant@telenet.be

19.30 uur
West-Vlaanderen
19.30 uur

Algemene coördinatie:
Willy De Vylder, tel 015.41 66 99, mob 0495.786374, e-mail: devylderw@hotmail.com
Gebedsplatform Vlaanderen:
Ignace Demaerel, tel. 02/245 25 12, e-mail gebedsplatform.vlaanderen@scarlet.be

THEMA voor gebed en overdenking:

Mild en Weerbaar
MILDHEID
is barmhartig
Matt 9:13 en 12:7 :
" Ik wil barmhartigheid, en geen offer ..."
Jak 2:13b :
" ... barmhartigheid triomfeert over oordeel."

is vrijgevig
Luk 6:36 :
" Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is."
Rom 8:32 : " Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem niet alle dingen schenken ? "

is welwillend
Ef 4:1b-2 :

" ...een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent,
waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid,
met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,..."

is weldoende
Hebr 13:16 :

" En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet,
want aan zulke offers heeft God een welgevallen."

WEERBAARHEID
Hand 1:8 :

" ...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen,
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en
tot aan het uiterste van de wereld."

1 Kor 16:13-14 :

" Wees waakzaam, sta vast in het geloof,
wees manmoedig, wees sterk.
Laat alles bij u in liefde gebeuren."

2 Kor 12:10b :

" Want wanneer ik zwak ben,
dan ben ik machtig."

Hebr 11:34 :

" ... zij hebben in zwakheid kracht ontvangen,
zij zijn machtig geworden in de oorlog ..."

~-----oo-O-oo-----~

