Alpheüsdal

Filip Williotstraat - Berchem Antwerpen

Ochtendsamenkomst (10.00 uur):

Michael Williams
"Geen zorgen"

Namiddagsamenkomst (14.00 uur)

Wigle Tamboer
"Gods beloften"

Praise avond (18.00 uur)

Wim Grandia
"Een grandioze toekomst"
Optredens van:

HOE KOM IK IN A L P H E Ü S D A L ?
Vanuit GENT (E17) neem je na de Kennedytunnel de 2de
afslag (Berchem/Wilrijk). Aan de lichten naar links, aan de
volgende lichten naar rechts (Singel). Tunneltje onderdoor.
Aan de blauwe pijl “Mechelen” naar rechts (N1). Aan de 3de
lichten naar links (Jan Moorkensstraat). Op het einde van
deze straat rechts, en even verder ben je er.
Vanuit BRUSSEL (E19) “Antwerpen Centrum” volgen. Aan
de lichten naar rechts (Singel). Aan de blauwe pijl
“Mechelen” naar rechts (N1). Aan de 3de lichten naar
links (Jan Moorkensstraat). Op het einde van deze straat
rechts, en even verder ben je er.
Vanuit NEDERLAND (E19) neem je op de ring (R1) de
afslag Berchem/Mortsel. Aan de lichten naar links, en
aan de 2de lichten opnieuw naar links (Jan
Moorkensstraat). Op het einde van deze straat rechts, en
even verder ben je er.
Met de TREIN: Vanaf het station Antwerpen Centraal kan
je tram 15 nemen, die tot op 5 minuten wandelen van
Alpheüsdal stopt (halte: Moorkensstraat). Vanaf het station Berchem stopt bus 9 bijna voor de deur van Alpheüsdal
(vertrekuren vanaf station Berchem: 8.47, 9.47, 10.17)

Osseh Shalom
(ochtend en middagsamenkomst)

Best Before Praise
(avond)

Zoals elk jaar zal tijdens de samenkomsten een collecte
gehouden worden om de kosten van deze dag te
bestrijden.
Het overschot zal overgemaakt worden aan een christelijk
hulporganisatie.
U kunt een gift overmaken op het nummer:
979-6226231-97
Bijbeldagcomité - Varenlaan 21 - 2610 Wilrijk

Eten en drinken is verkrijgbaar in de zaal,
eigen lunchpakket meebrengen kan ook
Talrijke stands van christelijke
vereningingen zijn aanwezig
Tijdens de ochtenden middagsamenkomst
kinderprogramma’s
tienersamenkomsten
Toegang gratis

Meer info:
www.ontmoeting.be/bijbeldag
Herman ter Mors
Schoonbroek 144-26 – 2180 Ekeren
Tel. 03.544 97 55
In samenwerking met EAV
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Geen
zorgen
voor
morgen

“Geen zorgen voor morgen”
Je moet al een geweldige optimist zijn om dit te
kunnen zeggen.
Kijk om je heen en bekijk de beelden op tv en dan
toch blijven zeggen geen zorgen voor morgen?
Bezorgdheid kan je leven behoorlijk vergallen.Wij
spelen graag op safe en daarom willen we graag
veilig stellen wat voor ons belangrijk is.
Een goede gezondheid, een riant inkomen, een
vaste baan het zijn de zaken waar we graag op
steunen.
Maar er hoeft maar iets te gebeuren bijvoorbeeld
ontslag of een levens - bedreigende ziekte en onze
wereld ziet er gelijk anders uit.
Wanneer wij onbezorgd (niet zorgeloos) door het
leven willen gaan, moeten wij de juiste kijk hebben
op de Here en op datgene wat Hij in zijn Woord tot
ons zegt. Voor ieder probleem heeft Hij een
oplossing maar wij moeten dan wel de neiging om
Hem een handje te willen helpen kunnen
onderdrukken.
Jezus zegt dat wij nooit bezorgd hoeven te zijn. De
Here zorgt voor ons lichaam en voor datgene wat
we daar voor nodig hebben.

We moeten God op zijn woord geloven, Hem
volledig vertrouwen!
Kijk wat Hij doet voor de vogels en de bloemen. Hij
geeft wat ze nodig hebben.
Zou Hij dan zijn eigen kinderen in de kou laten
staan? Absoluut niet!
Laten we er voor waken dat wij ons niet spiegelen
aan de wereld. De wereld is altijd bezig om het
eigen aardse bezit en leven veilig te stellen.
God verwacht van ons dat wij ons in de eerste plaats
met Hem en met datgene wat Hij van ons vraagt
bezig houden en niet aan geld en goed hangen.
Jezus zegt dat indien je God van harte wil dienen
Hij het zo met ons zal maken dat we dat kunnen
zonder gebrek te leiden.Waar of niet waar?
Jezus zegt het dus is het waar!
Alles wat wij ontvangen uit de hand van onze
hemelse Vader is genade.
Laat alle ongeloof varen en vertrouw God op zijn
woord dan kun je ontspannen en blij met Hem leven
zonder zorgen voor de toekomst.
Dus toch “Geen zorgen voor morgen”.

Simon en Zo

Simon en Zo: We zijn blij om u deze speciale
kindervoorstelling te presenteren. In deze
voorstelling spelen we over het leven van Jezus
Christus.
Zijn geboorte, zijn wonderen, zijn verhalen, maar
ook zijn dood en zijn opstanding. Een voorstelling
over Jezus die ons brengt bij God de Vader.
“Ergens in de Verte”

EEN WOORD VAN DE SPREKERS
Michael Williams
(1945 GB), kwam tot bekering in
1960. Onder de leiding van de
Heer verhuisde hij naar België in
1965 en hielp pionieren in de
gemeenten te Lier en Nijlen, hij
werd in 1973 verzocht om het
voorgangerschap over te nemen
van de kleine Philadelphiagemeente te Antwerpen. Deze
werd zijn levenswerk, dat thans
door drie voltijdse en één deeltijdse voorgangers en elf
oudsten wordt geleid, veel kinderen, tieners en jeugd
telt, zendelingen ondersteunt, een christelijke boekwinkel
en een tweedehandsekledingzaak uitbaat. Michael doceert
deeltijds aan het Continental Theological Seminary te Sint
Pieters-Leeuw en wordt dikwijls gevraagd om te spreken
in binnen- en buitenland. Michael en zijn vrouw, Colette,
hebben drie getrouwde zonen en drie kleinkinderen.

Wigle Tamboer
(1955), groeide op in het westen
van Nederland. Studeerde
elektronica, maar werd gegrepen
door het evangelie van Jezus
Christus voelde hij zich geroepen
theologie te studeren. Zijn eerste
opleiding volgde hij aan het
Bijbelinstituut in België, voorts
studeerde hij in Israël en Amerika
en kwam met zijn vrouw Judith in
1983 terug naar Nederland om een gemeente te stichten:
De Meerkerk in Hoofddorp.
Wigle’s passie is het bereiken van buitenkerkelijken en
de opbouw van de plaatselijke gemeente.
Wigle en Judith hebben samen drie kinderen, één zoon
en twee dochters. Judith heeft een eigen praktijk als
christen-psychologe. In zijn vrije tijd mag Wigle graag
wandelen, fotograferen en filmen.

Wim Grandia
(1961) is werkzaam bij de
Evangelische Omroep, waar hij
o.a. inhoudelijk verantwoordelijk
is voor grote evenementen als
de EO-Jongerendag en de EOGezinsdag. Tot voor kort was hij
de leider van de Ronduit-club,
waar hij zich bezig hield met de
ontwikkeling van activiteiten als
Ronduit Praise, Classic Gospel
Festival en Revelation. Vanaf oktober 2005 is hij aspirantvoorganger van de Evangelische Gemeente Jozua in
Dordrecht. Daarnaast spreekt Wim veel op conferenties,
mannendagen en in kerkdiensten. Zijn passie is het hart
van jongeren en ouderen bij het hart van God te brengen.

