
Week van Gebed 2021. Beste broeders en zusters

Van 17 t/m 24 januari is de week van gebed. In de vorige jaren
hebben we dit gevierd in de kerkgebouwen van De Kandelaar,
Capitol Family Centre, De Levensbron, Leger des Heils, en Levende
Steen Ministries en afgesloten met de Nieuwjaarspraise in de Grote
Kerk. Vanwege de covid-19 regels kunnen we dit jaar deze
bijeenkomsten niet op die manier gaan houden. Toch willen we
graag iets doen met de week van gebed. Vanuit de organisatie van de
Week van Gebed werd o.a. het idee aangedragen om 24 uur van
gebed te organiseren in je kerk. Dat willen we gaan doen, maar dan
3x 24 uur. Hieronder staat een internet link waarmee u zich kunt
opgeven, of u kunt u melden bij ons. 
Het gaat om het volgende:

Vanaf donderdagochtend 21 januari,  9.00 uur (‘s-morgens) willen we het gebouw open zetten voor
gebed. Dag en nacht. Net als de vorige keer, kunt u als deelnemer  intekenen om een uur te komen
bidden. Dat kan dus vanaf donderdagochtend 9.00 uur t/m zondagochtend 8.00 uur (het laatste
gebedsuur is dus op zondagochtend van 8.00 - 9.00). U kunt natuurlijk ook voor meerdere uren
intekenen. Als u voor meerdere uren kiest, kunt u meerdere uren per dag kiezen, of meerdere uren
verspreid over deze 3 dagen. We zorgen ervoor dat alles schoon is. Er kunnen 2 personen per uur in
de gebedsruimte terecht, mist deze uit 1 huishouden zijn. Als u voor één persoon intekent, mag u dus
wel met uw partner / huisgenoot samen komen.
Daarnaast hebben we, dag en nacht, gastheren en gastvrouwen nodig die beneden zitten om de
deelnemers binnen te laten en weer naar buiten te laten. Als u hieraan mee wilt doen dient u voor een
blokje van drie aaneensluitende uren in te tekenen. Ook hiervoor geldt dat u op meerdere dagen kunt
intekenen. Vanwege de veiligheid, zeker in de nachtelijke uren, is het noodzakelijk dat er minstens 2
gastheren / gastvrouwen tegelijk aanwezig zijn. Dit hoeft niet uit 1 huishouden te zijn. Er is beneden
voldoende ruimte.

We realiseren ons dat het in de avond - en nachturen, voor velen niet zo prettig zal zijn, om over
straat te gaan en naar ons gebouw te komen. Toch willen we op deze manier invulling geven aan de
week van gebed omdat we ervan overtuigd zijn dat bidden de motor van ons geloof is. Wilt u binnen
uw kerk dit a.u.b. opnemen in uw Kerkblad, of weeknieuws. 
We roepen iedereen op, als u kunt, hier aan mee te doen en u op te geven. Wacht niet af met het
invullen van de uren, of er nog uren over zijn, maar geef u direct op, schrijf u in en reserveer uw uur
(of uren) van gebed, of uw deelname als gastheer of -vrouw om mensen te ontvangen. Stuur dit
bericht ook vooral door aan iedereen die u kent hier in Terneuzen of directe omgeving.

We zien uit naar wat God gaat doen. 

Ary de Ligt

De link naar de reservering voor gastheer/gastvrouw is als volgt:
https://www.supersaas.nl/schedule/Leger_des_Heils_Terneuzen/Host
Korte versie: https://bit.ly/34TQlDB

De link naar de reservering voor deelnemers is als volgt:

https://www.supersaas.nl/schedule/Leger_des_Heils_Terneuzen/Week_van_gebed_2021
Korte versie: https://bit.ly/2JtByb2

QR code (dan kun je met je telefoon de code scannen en kom je automatisch in de
agenda)
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