
elimkerk
de Geest van het leven

uitnodiging kinderbijbelclub

agenda

contact

lees snel verder!

contact

Elimkerk
Waterdaal 1
3817 GV Amersfoort

(033) 461 64 38
evangelisatie-elimkerk@kliksafe.nl
www.prekenelimkerk.nl

agenda

welkom in de elimkerk!

Kerkdiensten
Zondag    iedere zondag  9.30 en 16.30 uur

Eerste Pinksterdag  zondag 27 mei  9.30 en 16.30 uur
Tweede Pinksterdag  maandag 28 mei  9.30 uur

Overige activiteiten
Vakantiebijbelweek  dinsdag 14 augustus iedere dag van
    t/m   14.00 uur t/m
    donderdag 16 augustus ca. 16.30 uur

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.
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de Geest van het leven uitnodiging kinderbijbelclub

Het is voorjaar. Alles staat weer in volle 
bloei. Mooi is dat. De zon schijnt en het 
leven komt weer tot ontwikkeling. Daar-
achter zit het wonder van het leven. Chris-
tenen geloven dat het leven wordt gewekt 
door de Geest van God, de Heilige Geest. 

Pinksteren is het feest van de Heilige 
Geest. In de Bijbel kunnen we dat lezen. De 
Heilige Geest is God. Hij is met Pinksteren 
naar de aarde gekomen. Hij geeft het leven 
in de natuur en Hij schenkt ook het geloof 
in Jezus. Dat doet Hij door Zijn kracht.

De Heilige Geest is in Jeruzalem gekomen. 
De Bijbel zegt dat de Geest is uitgestort. 
Door de Geest gaat de boodschap van 
verlossing door de hele wereld. Pinkste-
ren wijst op de weg van het Evangelie 
door de hele wereld. De Geest is verbon-
den aan de verbreiding van Gods goede 
boodschap. God redt mensen. Om Je-
zus’ wil. Door de Geest en door de Bijbel.  

De Bijbel is Gods Woord. De Bijbel heeft 
ons veel te zeggen. Door de Geest gaan 

we de Bijbel ook waarderen en ge-
hoorzamen. Er staat veel in over God, 
de mens en Christus. De Heilige Geest 
leert hoe belangrijk het Evangelie is.

De Geest vernieuwt mensen. Hij leidt 
ook mensen. Ook vandaag worden men-
sen door de Geest van God geleid. Dat 
is belangrijk en heerlijk. De Geest geeft 
ook grote vrucht. Door de Geest komt er 
liefde, blijdschap, vrede, geloof, goed-
heid en matigheid. Wat hebben mensen 
dat nodig. In de Bijbel kunt u ervan le-
zen en in de kerk kunt u ervan horen. Dat 
schenkt de Geest van het Leven. “Die 
door de Geest van God geleid worden, 
die zijn kinderen van God” (Rom. 8:14).

               Ds. W. Visscher

Beste kinderen, vaders en moeders,

Zaterdagmorgen 10.30: gestommel, piepende remmen, het geluid van een waveboard, 
hijgende kinderen die binnenhollen. Fijn, de kring is weer gevuld! 

Zo ging het de afgelopen tijd op de kinderbijbelclub. En daar zijn we heel blij mee! Allemaal 
kinderen die komen luisteren naar een vertelling uit de Bijbel, het Woord van God. 
Kinderen die ook zingen en knutselen en die houden van een leuk spel, dingen die elke 
clubmorgen aan bod komen.

Wie er mogen komen op de kinderbijbelclub? Nou, als je het aan henzelf vraagt: “Kinderen 
die wel naar een kerk gaan en kinderen die nooit naar de kerk gaan. Kinderen die dicht bij 
de school wonen en kinderen die aan de andere kant van Amersfoort wonen. Kinderen die 
élke zaterdagmorgen tijd hebben om te komen, maar ook kinderen die niet elke keer kunnen 
komen.” Je merkt het, iedereen is van harte welkom! Kom jij zaterdagmorgen ook?

De KinderBijbelClub (KBC) wordt georganiseerd vanuit de Elimkerk (Waterdaal).  De club 
is op zaterdagmorgen van 10.30 tot 12.00 in de Johannes Calvijnschool, achter de kerk. 
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn hartelijk welkom. Deelname is vrijblijvend en er zijn geen 
kosten aan verbonden. We kunnen uw kind ook ophalen en/of thuisbrengen als u dat wenst. 
Bel of mail gerust! U kunt ons op zaterdagmorgen bereiken op het schooltelefoonnummer: 
033-4614713. U kunt ook mailen naar kbcamersfoort@solcon.nl. 
De ouders ontvangen 4x per jaar een nieuwsbrief. 

reactiebon

Wilt u meer weten over de Bijbel? Geef dan 
hieronder uw wens(en) aan door één of meer-
dere hokjes aan te kruisen.

  een gratis Bijbel
  een gratis schriftelijke Bijbelcursus
  een gratis Bijbelcursus op cd-om
  een gratis Bijbelcursus via e-mail
  een persoonlijk gesprek

U kunt uw wens ook doorgeven via het          
e-mailadres op de achterzijde van deze folder.

Naam:
_______________________________________

Adres:
_______________________________________

Woonplaats:
_______________________________________

Graag deze bon sturen naar:
Folder Elimkerk
Hoevelakenseweg 90
3784 WJ Terschuur


