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Naar aanleiding van: Openbaring 22:12-21

“IK KOM SPOEDIG”
Is dat nu niet een vergissing? Jezus zegt: Ik kom spoedig! Maar Hij is er nog steeds niet. En het
wachten duurt nu al zo lang!
Spoedig.
Wat is dat eigenlijk? Spoedig, dat is: snel, direct, met haast. Dat woord kennen wij wel. In onze
tijd moet alles met spoed gebeuren. De auto's rijden snel, de mensen hebben haast. Wachten
kunnen we niet meer. Als het niet gauw gebeurt, dan is het niet goed. En zo jagen we maar,
van dit jaar naar het volgende. Wij hebben haast, wij hebben geen tijd.
Waar is God? Die heeft alle tijd. De tijd is van Hem. Dat hele jaar dat nu voorbij is gegaan, dat
duurt bij Hem maar een seconde. God rekent anders, God telt anders. Zijn tijd heet eeuwigheid.
'Zie, Ik kom spoedig'. Op Gods klok duurt het niet lang meer. Het duurt geen eeuwigheid meer.
Jezus komt. Op Zijn tijd. En wij roepen: Kom, Here Jezus! Kom vlug, om alles nieuw te maken.
Kom, om een nieuw jaar te beginnen, een nieuwe tijd, Uw Koninkrijk! Kom, om heel te maken
wat nu stuk is! Kom, om op te wekken allen die gestorven zijn!
Kom, om gerechtigheid te brengen op deze aarde, waar zoveel onrecht heerst!
“Zie, Ik kom spoedig!”
Wie weet - misschien komt Jezus in het nieuwe jaar ...

A.F. Troost: Gaandeweg hem tegemoet

UIT EN VOOR DE GEMEENTE
•

De gemeentemiddag op 20 oktober: Dinet Prins gaf een indrukwekkende presentatie
over en van haar werk in Israël.
Naast de gebruikelijke informatie, terugblik en verantwoording financiën was aan de
orde de overname van taken van Atie en Bert Timmerman. Dankbaar en blij mogen we
zijn dat er 5 nieuwe vrijwilligers beschikbaar zijn om de taken over te nemen.
De taken worden en zijn verdeeld over: Geertje en Tonny Bargeman, Steffie Brasser,
Andre Prins, Jesse Roorda en Rolf Pothof.
Wij, Bert en Atie, willen jullie allen Zegen op jullie nieuwe taken wensen!

•

Op zondag 6 januari is er na de dienst “koffiedrinken” om elkaar Gods Zegen toe te
wensen voor het nieuwe jaar.

ALGEMEEN
• De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de
PKN kerkte Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
erkend. Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de
belasting.
DATA OM TE ONTHOUDEN
Datum

bijzonderheden

6 januari 2019 koffiedrinken
13 januari 2019

titel

naam

plaats

Ds.

G.A. Schreuders

Wierden

Ds.

J. van het Goor

Rijssen

20 januari 2019

Ds.

A. Prins

Vriezenveen

27 januari 2019

Ds.

H.A. v/d Pol

Wierden

3 februari 2019

Ds.

H. van Wingerden Rijssen

10 februari 2019

Ds.

T.J. Smink

17 februari 2019 Voorbereiding Heilig AvondmaDs.
24 februari 2019 Heilig Avondmaal
Ds.
3 maart 2019

Ds.

Wierden

J.W. Goossen

Vriezenveen

G.A. Schreuders

Wierden

G. de Goeijen

Den Ham

10 maart 2019

Ds.

G. Doorn

Vriezenveen

17 maart 2019

Ds.

M.H. de Jong

Vriezenveen

24 maart 2019

Ds.

C. Maris

Rheine

31 maart 2019

Ds.

G.A. Schreuders

Wierden

7 april 2019

Ds.

L.W. Smelt

Voorthuizen

Wilt u iets melden of hebt U een tekst als bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u
deze inleveren bij:
S. Brasser, per mail: sbrasser@kpnplanet.nl
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