De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

33e editie 2022
Vandaag 25-09
10:00 DOOPDIENST
o.l.v. br. Robert v.d. Boon
br. van dienst: Gert Schoneveld
===========================
Woe. 19:30u Kringavond
Za. 09:00u Gebedsuur
===========================
Volgende week zondag:
10:00 Avondmaalsdienst
o.l.v. br. Jan van Duin
br. van dienst: Robert van der Boon

Jarig deze week

GEEN JARIG DEZE WEEK

Zij dan, die zijn woord
aanvaardden, lieten zich
dopen en op die dag
werden ongeveer
drieduizend
zielen toegevoegd.
Hand.2:41

25-09 t/m 02-10
Dopen door algehele onderdompeling
Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de
andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun:
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden, en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:37-43.
Toen de Heilige Geest was uitgestort deden de discipelen 1 ding: ze gingen het
evangelie prediken. Zij hielden zich niet bezig met randzaken. Nee zij waren dagelijks
bijeen en bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. Zij bleven bij elkaar
komen. Zij bleven bidden. Zij bleven het avondmaal delen. Alles deden en hadden zij
gemeenschappelijk. Het resultaat was: VELE BEKEERLINGEN. Het resultaat was
overweldigend. Die 1ste gemeente had 3000 doopkandidaten. Bijbels gezien kun je
direct gedoopt worden als je je leven aan Jezus gegeven hebt. Je hoeft niet eerst te
bewijzen dat je een voorbeeldig gelovige bent. Je huwelijk hoeft niet eerst op orde te
zijn. Je hoeft de Bijbel niet eerst uit je hoofd te kennen.
De enige vereiste is deze: tot bekering komen. Dus inzien dat je huidige levensstijl niet
de juiste is. Inzien dat je daarmee moet stoppen. Vragen of Jezus je daarmee wil helpen.
Vragen of Jezus je zonde wil vergeven. Vragen of Jezus in je hart wil komen
wonen. Vragen of Jezus je leven wil gaan leiden. Deze gemeente in Jeruzalem was een
paar dagen bezig om 3000 zielen te dopen. Wij dopen zo de Here wil vanmorgen vier
zielen. Door zich te laten dopen gaven deze 3.000 aan dat zij Jezus voorbeeld wilden
volgen. Want ook onze Heiland liet zich dopen. Johannes de Doper wilde Jezus ervan af
houden, maar Jezus drong aan bij Johannes om Hem toch vooral te laten dopen. De
doop is belangrijk want je geeft te kennen dat je Jezus wil gaan volgen. Jezus geeft hier
het goede voorbeeld. Wie wil niet op Jezus lijken?
Wie wil niet hetzelfde pad als Jezus bewandelen? Jezus laat zien dat ook Hij zich wil
houden aan de fundamenten van de gemeente. Jezus deed dit om alle discussie over de
kinderdoop, welke in de toekomst zou gaan losbarsten te ontkrachten en te ontrafelen.
Dopen doe je op een leeftijd dat je er zelf voor kan kiezen. Dopen doe je door algehele
onderdompeling. Als je als kind gedoopt bent is dat geen probleem, mits je je maar op
volwassen leeftijd zelf laat dopen door onderdompeling. Je ouders hebben dat met de
beste bedoelingen gedaan alleen zijn zij uitgegaan van kerkelijke statuten i.p.v. zelf het
Woord van God te onderzoeken. Wil je ook gedoopt worden? Meld je dan snel aan.
Br. Robert van der Boon

gift aan:

IBAN nummers
ING: NL85INGB0000018763

de Ark (Gemeente)
= Gift Algemeen =

gift aan:
G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)

Zending Algemeen

Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen,
financieel en in gebed. (samen in gebed elke eerste
woensdag van de maand en elke zaterdag ochtend)
 Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika)
 Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk)
 Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje)
 Jack en Nel Nugter - (Nederland en België)
 Baan Pak Phing en Christina - (Thailand)
 Fam. C. Bennema - (Wales)
 Karin v/d Bosch - (Ethiopië)
Doopdienst:
Zondag 25 september hopen we in zee te dopen. Wij zijn zeer verblijdt u te
kunnen mededelen dat we vier doopkandidaten hebben.
De doopkandidaten zijn: Sanne Schoneveld- van der Meij,
Hanneke Schoneveld, Romy Meershoek en Robert van der Boon junior.
De dienst begint om 10.00u in de Ark, waarna wij gezamenlijk naar het
strand gaan. In zee worden deze gelovigen gedoopt waarna in de Ark
gelegenheid tot feliciteren is. Oudste Robert van der Boon zal spreken.
Neem iemand mee. Als iemand nog niet gedoopt is dan is daar nog steeds
ruimte voor. Meldt je aan.
Volgend week zondag:
Zondag, 2 oktober, zal zo de Here wil Br. Jan van Duin spreken. Br. Jan
van Duin is een begenadigd spreker. Ook zullen we het avondmaal delen.
De Here is goed en zeer te prijzen.
Huiskringen:
Woensdag 28 september hopen wij de huiskringen weer op te starten. Er
zijn er momenteel 4. Maar er komt een 5de kring bij. Deze komt in Valkenburg. Koos Duivenvoorde is onze nieuwe kringleider. Kringleiders nu zijn:
Robert van der Boon – Katwijk aan de Rijn, Rinus Vooijs – Katwijk Zee,
Gustaaf Burmeister – Noordwijk, Danny Krijgsman en Vinder Quinteros –
Katwijk/ Noordwijk en Koos Duivenvoorde – Valkenburg.
Bent u nog niet aangesloten bij een kring meld u dan z.s.m. bij een
kringleider of mail naar info@dearknoordwijk.nl

 Corry Zandbergen
& st. de Zwervende Zwaluwen - (China / N.Korea)
 St Help on Helpen - (Nederland)
 Fam. Quintero-Escalante - (Venezuela)
 City of Life - (Israël)
 Br. Rinus Kuyt
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot,maar er zijn te weinig
arbeiders … Wilt u een keer mee de straat op, neem dan
even met Rinus Kuyt contact op.
Meerijden:
Niet al onze bezoekers komen uit Noordwijk. Ook uit omliggende dorpen
weten vele gelovigen hun weg te vinden naar de Ark. Katwijk, Valkenburg,
Rijnsburg, Voorhout en Noordwijkerhout. Niet iedereen beschikt over eigen
vervoer. In de zomer kunnen velen met de fiets komen maar met de herfst
voor de deur zijn een aantal afhankelijk van hun medegelovigen die wel
een auto bezitten. Daarom starten wij om een groeps-app waarin gelovigen kunnen aangeven of ze vervoer nodig hebben en anderen kunnen
daar zitplaatsen aanbieden voor gelovigen die afhankelijk zijn van een lift.
Dit is voor de erediensten op zondag en de Bijbelstudies voor de woensdag. Zuster Joyce Quintero coördineert deze app.
Help:
Oproep voor een vrijwilliger die Gabrielle zou willen helpen met Nederlandse les? Helpen met woordjes, grammatica of gewoon even samen kletsen.
Heeft er iemand zin om 1 of 2x in de week met haar af te spreken? Mag
thuis, in de bibliotheek of in de Ark. Meldt je even bij Gabrielle of Joyce.
Livestream:
Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd? U kunt live mee kijken
naar onze erediensten via www.dearknoordwijk.nl of YouTube. Ook kunt u
de diensten achteraf bekijken.
Bezoek ook onze website: WWW.DEARKNOORDWIJK.NL
Agenda oktober 2022

Gemeente avond:
Op woensdag 12 oktober hopen wij een gemeenteavond te houden. Zet
deze datum in uw agenda. Gemeente avonden is voor alle leden
toegankelijk. Maar ook als u nog geen lid bent maar dit wel overweegt bent
u van harte welkom. Op een gemeenteavond kijken we terug naar het
afgelopen seizoen en vooruit naar het komende seizoen.

DAG

Walking Diner:
Het plan is om op zondag 13 of 20 november, een Walking Diner te
organiseren met en voor de gemeente. Het idee is dat een aantal mensen
in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg hun huis openzetten en voor vier of zes
gasten willen koken. Een voorgerecht of een hoofdgerecht. Vervolgens
gaan we met z'n allen in de Ark een dessert eten en gezamenlijk afsluiten
en koffie/ thee drinken. We zijn dus op zoek naar kokers en mensen die
hun huis openzetten, alsof het voor de Heer is. En we zijn op zoek naar
eters. Schrijf u z.s.m. in op de lijst naast de keuken, of geeft het door aan
Karin, Marina of Joyce. Er zal een vrijwillige gift worden opgehaald voor
één of twee goede doelen. We zien uit naar een gezegende tijd samen.

Oudsten:
Robert van der Boon (vz)
Danny Krijgsman
Gustaaf Burmeister

Diakenen:
Gert Schoneveld
Vinder Quintero

DATUM TIJD

ACTIVITEIT

Za

01-okt. 09:00 gebeds

Zo

02-okt. 10:00 Avondmaalsdienst: spreker: br. Jan van Duin.

Woe

05-okt. 19:30 zendingsbidstond

Za

08-okt. 09:00 Gebedsuur

Zo

09-okt. 10:00 samenkomst: spreker: br. Robert v.d.Boon

Woe

12-okt. 20:00 kringavond

Za

15-okt. 09:00 Gebedsuur

Zo

16-okt. 10:00 samenkomst: spreker: br. Hans Hamoen

Woe

19-okt. 19:30 Gemeenteavond

Za

22-okt. 09:00 Gebedsuur

Zo

23-okt. 10:00 samenkomst: spreker: br. Robert v.d. Boon

Woe

26-okt. 20:00 kringavond

Za

29-okt. 09:00 Gebedsuur

Zo

30-okt. 10:00 samenkomst: spreker: br. Johan de Ridder.

Email adressen en Website:
Broederraad:
Broederraad@dearknoordwijk.nl
Financiële raad: Financieleraad@dearknoordwijk.nl
Informatie:
Info@dearknoordwijk.nl
Olijftakje:
Olijftakje@dearknoordwijk.nl
Website:
www.dearknoordwijk.nl

