
zondag 
21 feb LIKES & VOLGERS 

OMZETTEN IN

DADEN VAN
NAASTENLIEFDE  

Ben Verboom

D A T U M D E E L  6 M A T T H E U S  2 2 : 3 7 - 3 8

S P R E K E R

N O T I T I E S  P R E E K

Heb God lief met heel uw 
hart, ziel en verstand. Dat 
is het grootste en eerste 

gebod. Het tweede is 
daaraan gelijk: heb uw 

naaste lief als uzelf. 
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AANDACHT VOOR



Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn 

liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals 
ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg 
ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, 

dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod 
is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie 

heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem 
jullie geen slaven meer, want een slaaf weet 
niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik 
jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb 

gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie 
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en 
ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 

en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de 
Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 

Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

J O H A N N E S  1 5 :  9 - 1 7

 Mediteer en bestudeer deze tekst de komende week. 
Bekijk op Youtube deel #3 van de serie over meditatie.

BIJBELTEKST VAN DE PREEK

O P D R A C H T
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Wist je dat jij een discipel bent? 
De houding van een discipel is 
regelmatig vragen aan God of hij je 
ogen wilt openen voor je omgeving 
en dat hij mensen op je pad brengt 

waar je iets voor kunt doen. Tijd voor 
daden van naastenliefde! Vind je dit 
lastig? Hieronder wat dingen waar je 
voor kunt aanmelden om je tijd en 
talenten in te zetten!

GEZOCHT!

U I T D A G I N G

LOVE
Breng voedsel naar de 

voedselbank West. Breng op 

woensdag van 10.00 - 14.00 uur 

en op donderdag 13.00 - 17.00 

uur bij de Erik de Roodestraat 21, 

1056AK Amsterdam.  Telefoon-

nummer voedselbank West:

06-82005802 (Isa)

Komende zondag 21 feb. gaan we (Alpha 

Nederland) in samenwerking met Beam 

starten met een (online) Alpha Youth tot 

en met zondag 9 mei. Hiervoor zoeken 

we nog gespreksleiders. We hebben 

nu al meer dan 200 aanmeldingen van 

jongeren, maar zoeken nog dringend 

leiders. Ben je zelf beschikbaar, of ken 

je nog mensen die hiervoor geschikt 

zouden zijn en die je hiervoor kan warm 

maken? We horen graag van je. Bel 

Jonathan (06-23-76-9716) of  

www.mailchi.mp/alphanederland.org/

alpha-youth-online-gespreksleiders

Vanuit buurthulp West Is Jan 

Willem van Beusekom nog wel 

opzoek naar vrijwilligers voor 

met name wandelmaatjes, 

sociale maatjes en voor bijv 

boodschappen en een kop koffie.

Mocht je dit op je hart hebben 

om in West en vooral Westerpark 

iets voor de buurt te gaan 

betekenen dan kan dat.  Mail naar 

janwillem@buurthulpwest.nl of 

bel of app naar dit nummer: 

06-13908673 (Jan Willem)

GEZOCHT

ALPHA LEIDERS

Buurthulp

VOEDSELBANK

Wil jij in een tijd als deze van echte betekenis 

zijn? Dat kan! Mentorproject Laten we 

Welzijn verbindt jongeren die eenzaam 

zijn of in een kwetsbare situatie zitten aan 

iemand die er voor hen wil zijn. Het valt op 

dat een deel van de jongeren iemand mist 

aan hun zijde. Iemand die voorziet in steun 

en advies. Iemand waar ze vragen aan 

kunnen stellen en ervaringen mee kunnen 

delen. Ze voelen zich eenzaam en lopen vast 

in hun sociale ontwikkeling. Wil jij het verschil 

maken in iemands leven? Word mentor!  Je kunt bellen: 0318-793006 of mailen 

info@latenwewelzijn-ede.nl of kijk op www.

latenwewelzijn-ede.nl

Mentoren gezocht!
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Soms heb je even wat creativiteit nodig om uit je comfort zone 
te komen (die momenteel door corona en lock down erg klein 
is) Veel kan nog steeds. Ga de uitdaging aan om elke dag iets 

te doen voor een ander!

ELKE DAG VOOR EEN ANDER

U I T D A G I N G

MAANDAG

ZATERDAG

STUUR IEMAND DIE JE 
LANG NIET GESPROKEN 

HEBT EEN BEMOEDIGING

Vraag aan God of er mensen 
om je heen zijn waar je 

iets voor kunt doen. Vraag 
specifiek om een naam en doe 
een daad van naastenliefde.

BEL EEN FAMILIELID, 
VRIEND  OF COLLEGA 

OP VOOR EEN 
SPONTAAN GOED 

GESPREK!

Zet je talenten in! Help de kerk 
een keer met de camera bedienen 
op zondag, join het worship team, 
kom klussen of help met de live 
chat. Vraag aan de LA leiders 

waarmee je zou kunnen helpen.

HEY! VANDAAG IS HET 
ZONDAG. JOIN DE DIENST OM 
12:15 UUR  VIA YOUTUBE.  EN 

STUUR EEN LEUK BERICHTJE 
IN DE LIVECHAT!

VRIJDAGDONDERDAG

LIEFDE.
Bestel een cadeau 

voor iemand anders. 
Zomaar!

DINSDAG

WOENSDAG

VRAAG AAN IEMAND 
UIT DE KERK 

GEBEDSPUNTEN EN 
BID VOOR HEM/HAAR.

ZONDAG
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