Weeknieuws

Zondag, 3 februari 2019
Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met
luide stem. Luk 17:15
Het zal je maar overkomen. Ziek zijn en op Jezus’ woord genezing
ontvangen. Dat overkwam 10 mannen, die aan huidvraat (melaatsheid)
leden. De ziekte kwam heel geleidelijk, maar op Jezus’ woord verdween die
ziekte als sneeuw voor de zon.
Volgens de wetgeving moesten zij zich door de priester rein laten verklaren.
Ik kan me ook voorstellen, dat zij hun dank bij de priester hebben gebracht.
Alleen één man, een buitenlander, een Samaritaan, wist de weg terug naar
Jezus te vinden. Hij loofde God luidkeels, dus voor de omgeving niet te
overhoren: een Samaritaan die God looft!
Als ik eerlijk ben, ontgaat het mij ook wel eens om God te danken voor iets, of
iemand die God mij gegeven heeft. God geeft mij tijdens de samenkomst bv
woorden, om door te geven. Te vaak betrap ik mij er op, dat ik Hem daarvoor
vergeet te danken. Helaas herkenbaar. Toch opletten, om God meer en meer
te danken voor de bijzondere dingen, die Hij in onze korpsgemeenschap en
ons persoonlijk leven doet. God zij alle dank en eer.
Gods zegen wensend
Kees en Christine Bijl, majoors

Agenda:
zo 03 febr

ma 04 febr
di 05 febr
do 07 febr
zo 10 febr

09:30u
Bidstond
10:00u
Samenkomst olv majoors de Vries
Bijbellezingen: Efeziërs 3:14-16, Jesaja 61:10-11,
Lucas 4:21-30
Extra collecte voor de stoeldoppen
19:30u
Vrouwenontmoeting
10:00u
Bijbelgespreksgroep ‘de belofte’
18:15u
Korpsbidstond
09:30u
Bidstond
10:00u
Samenkomst olv majoor Christine
Majoor Kees in korps Terneuzen
16:00u
De majoors Bijl in St-Maartensdijk

Kanselruil.
Op zondag 3 februari hebben we kanselruil met de majoors Johan en Dineke
de Vries. Zij waren destijds als korpsofficieren in Middelburg en toen nog in
de ‘Hoogstraat’
Omdat majoor Christine die zondag nog verplichtingen heeft, gaat zij niet

mee naar korps Gorinchem, waar majoor Kees de samenkomst leidt

Mededelingen:
Even noteren. Op zondag 3 maart worden br Mark Verhelst en br Manfred
Daxberger welkom geheten als lid (adherent) van het Leger. De
voorbereidingen zijn al begonnen en het belooft een heel bijzondere
samenkomst te worden.
Leger des Heils Korps Walcheren
Het Zwin 1

4335 XT Middelburg

Telefoon:
E-mail:
Website:
Bankrekening:

0118-614877 / 06-1018 8973 / 06-1546 2288
korps.walcheren@legerdesheils.nl
www.legerdesheils.nl/korpswalcheren
NL86RABO 015 6041 146

