
 

 

 
Oudsten   
Theo Koppes 
Aanspreekpunt raad 
Kinder-en Jeugdwerk 
Gebed 
Functie Vacant 
 
Diakenen 
Aad Vellekoop 
Huisvesting & Facilitair 
Vrouwenwerk 
Ledenadministratie 
Maarten Meeuwsen 
Pastoraat 
Diaconaat 

Aanspreekpunten: 
Kinderwerk: Ellen en Marijn 
Jeugdwerk: Gerrit 
Kringen: Peter en Kees van I. 
Jovo’s: Marijn en Esther 
 
NB Raadgegevens: 
Theo Koppes   
0649077552 
Maarten Meeuwsen 
0365225037 
Aad Vellekoop  
0365224708 

Raad 
Onderwijs & Discipelschap  
Evangelisatie 
Dienstenteam  
Financie n  
Secretaris 
Kringenwerk 
Communicatie 
 

E-mailadres Raad 
raad@christengemeente 
zeewolde.nl 
 
 

 Mededelingenblad  CGZ                      Week 11 

Christengemeente   
Zeewolde 

Leiding van dienst 
Kees van Impelen 
 
Sprekers  
11 maart Theo Koppes 
18 maart Rene  Ruitenberg 
25 maart Gerrit Huijgen 
 
Blad 2 
Christenen en Israe l ? 
Studieavond 15 Maart 
door Oscar Lohuis 
Blad 3 
Bijbelstudie ‘Het Kruis’ 
Het Kruis en de duivel 
door Dirk-Jan Jansen 
Blad 4 
- Wetenschap Congres in   
  Opheusden 17 maart 
- Info Sederavond 30 maart 

                                               11 maart 2018 

Onder en Bovenbouw  
Er zijn diensten voor de 
onder en de bovenbouw  
 
Projectcollecte: 
Was verschoven en is nu 
zondag 11 maart. Houdt 
u er rekening mee ? 
www.dressaprincess.nl 

 

Bidstond   
Dinsdagavond 19.30uur  
Bij de fam. Meeuwsen  
Goudhaver 22 
 
Waarom Christenen 
iets met Israël hebben  
Bijbelstudie op 15 maart  
Info blad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wetenschap Congres 
Onderwerp op 17 maart 
"De waarde van de 
schepping voor weten-
schapsbeoefening en 
ethiek" van het Logos 
instituut.  
Info blad 4  
 
De Doopstudie 
Op woensdag 21 maart. 
Aanvang 19.30 uur.   
Locatie volgt nog. 
 
Bijbelstudie  
Donderdag 29 maart  
Het Kruis en de duivel 
Info blad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sederavond 
Op vrijdag 30 maart vie-
ren we Sederavond in de 
Kogge met volwassenen 
en kinderen. Aanvang 
18.00 uur en sluiting  
21.30 uur. Kosten zijn 
voor een volwassene €5, 
en voor kinderen tot en 
met 14 jaar € 1,50.      
Info blad 4 

 

Christengemeente  Zeewolde 

Open Haven  

Kerkplein 8 

www.christengemeente 

zeewolde.nl 

 

Rekening: 89.48.56.944  

t.n.v. Christengemeente te    
Zeewolde  (ANBI-status) 

IBAN: NL24ABNA0894856944 

 

Wijzigingen ledenadministratie 
graag mailen naar:                      
ledenadministratie@christen 
gemeentezeewolde.nl  

Verantwoordelijkheidsgebieden 

Preek van de dienst?                 
Download u van: 
www.christengemeen
tezeewolde.nl                     
Bestelt u via :          
media@christenge      
meentezeewolde.nl   
Zaaldienst  
Aad Vellekoop 
tel. 036 - 5224708  
Op de CGZ Website 
Bijbelstudies  
Extern nieuws      

Psalm 119 vers 35,36 en 37                                     

Doe mij treden op het pad van Uw geboden, 

want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar 

Uw getuigenissen, en niet naar winstbejag.  

Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutte-

loos is; maak mij levend door Uw wegen. 
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https://christengemeentezeewolde.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=50


 

 

 

Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Zeewolde

 
15 maart van 20:00 - 22:00  
 
Op donderdag 15 maart is er in Zeewolde een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker 
voor Christenen voor Israe l. Het onderwerp waarover hij spreekt is:  

“Waarom christenen iets met Israël hebben”.  
De bijeenkomst vindt plaats in zaal Aak, in de ‘Open Haven’ aan Kerkplein 8.  
Parkeren in de omgeving van Open Haven is gratis! 
De aanvang is 20.00 uur, toegang is gratis. 
Er wordt een collecte gehouden en er is gelegenheid om producten uit Israe l te kopen. 
  
Waarom christenen iets met Israël hebben 
Het is vreemd, te beweren dat God Israe l pas zou kunnen gebruiken en zegenen wanneer 
zij zich zouden hebben bekeerd. Gods genade hangt niet af van de gehoorzaamheid van 
mensen. Want ook na Jezus’ komst worden volkeren geoordeeld op grond van hun hou-
ding ten opzichte van het Joodse volk, aldus de Bijbelleraar Oscar Lohuis. Soms hoor ik 
mensen beweren dat God Israe l pas weer kan gebruiken als het Joodse volk zich tot 
Christus heeft bekeerd, maar God heeft in het verleden vaak door een ongehoorzaam en 
ongelovig Israe l heen gewerkt en zegen gegeven. Het Woord van God maakt duidelijk dat 
natuurlijk herstel van Israe l vooraf kan gaan aan geestelijk herstel. Kom je aan Israe l, dan 
kom je aan Gods kanaal van zegen voor deze wereld, dan kom je aan Zijn plan om deze 
wereld te verlossen. 
Achtergrond van de spreker; Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan 
de  baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich 
helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en 
Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft 
columns in verschillende bladen. Lohuis: “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Chris-
tus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israe l in Gods reddings-
plan voor deze wereld.” 
 



 

 Bijbelstudie CGZ 2018 
 

Broeders/zusters, 

Wij als raad hebben ons opnieuw ingezet te voorzien in een boeiende Bijbelstudie.  

Thema:  ’Het Kruis’.  

Hier wordt ingegaan op (alle) thema’s rondom Het Kruis, Jezus lijden en wat betekent dit 

nu voor ons als wedergeboren christenen.  

 

Bijbelleraar:  Dirk-Jan Jansen 

Thema:           Het Kruis 

Data:   1 feb, 15 feb, 29 maart, 12 april, 26 april, 3 mei 

Waar:   Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1, 3894 BA Zeewolde 

Tijden:  19:30 – 21:00 

Catering:  Koffie en thee zijn aanwezig tegen kostprijs á €1,= per kopje 

 

Overzicht: 

01 febr. Het kruis en de zonde 

15 febr. Het kruis en de wereld 

↠ 29 maart. Het kruis en de duivel 

12 april. Het kruis en de wil van God 

26 april. Het kruis en de gemeente 

03 mei.  Het kruis en de methoden van mensen 

  

 



 

 
-   Wetenschap Congres in Opheusden 
 
Info bij Marijn 
 
Ik ga op zaterdag 17 maart naar een congres met als titel "De waarde van de schepping 
voor wetenschapsbeoefening en ethiek" van het Logos instituut.  
Het Logos instituut wil dit  congres onder de aandacht te brengen van mijn kerkgenoot-
schap, onze gemeente dus. Vorig jaar ben ik ook naar het congres in Opheusden geweest 
en ik vond het  leerzaam en zeer interessant, want wetenschap, Bijbel en geloof komen 
hier samen. De organisatie is behoudend van karakter, op gereformeerde grondslag.  
 
Op het achtste Opheusdens congres spreken: 
Dr. G.A. van den Brink    - Is openbaring ook een kennisbron?  
R.N. Jorritsma       - Is evolutie een toetsbare, wetenschappelijke theorie? 
Dr. R. Jacobs        - Een wetenschappelijk perspectief op rentmeesterschap 
        - Nano deeltjes als ontwikkeling of risico. 

Prof. dr. W. de Vries       - Natuurlijke gang der dingen, evolutie en thermodynamica. 

Dr. P. de Jong                     - Wetenschap ondergeschikt aan Gods Woord? 

Drs. J.E. Hoogerduijn      - Zondvloedgeologie en ontstaan v.d. Harz, Duits middelgebergte. 

Meer info:                                                                                                                                                                  

https://logos.nl/evenement/scheppingsgeloof-waardevol-wetenschapsbeoefening-en-ethiek 

 

 

-    Sederavond 

Op vrijdag 30 maart vieren we Sederavond in de Kogge met volwassenen en kinderen. 
Aanvang 18.00 uur en sluiting ongeveer 21.30 uur. Kosten zijn voor een volwassene €5,- 
en voor kinderen tot en met 14 jaar € 1,50. 

 

Op de 14e van de maand Nissan is het Pesach. Aan de vooravond gaat het Joodse volk aan 
de hand van de Haggadah (vertelling) door alle aspecten van de uittocht en de verlossing 
uit Egypte. De verlossing uit de slavernij en afgoderij van Egypte. Dit is de  sederavond en 
het is voor veel Joden een van de hoogtepunten van het jaar. De Here Jezus vierde feeste-
lijke maaltijd met zijn discipelen en de hoofdstukken van Johannes 13 tot en met 17 
speelde zich af tijdens de Sederavond. Er zit een profetische lijn in de Sederavond die 
wijst naar de eerste en de wederkomst van de Here. De Here legde de nadruk op het ge-
deelte na de maaltijd, waar het eten van de matse en het drinken van de derde beker het 
beginpunt werd van de  maaltijd des Heren ofwel het laatste avondmaal, totdat Hij we-
derkomt. Steeds meer christenen vieren de Seder en ervaren iets van deze bijzondere 
avond en leren iets van de rijkdom van de Pesachliturgie weer herontdekken. 

 

 

https://logos.nl/evenement/scheppingsgeloof-waardevol-wetenschapsbeoefening-en-ethiek

