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“Wie in Mij gelooft: 
Stromen van levend water 

zullen uit zijn binnenste vloeien.”

- Johannes 7:38 - 



Waar kan ik 
terecht?

Voorganger
Wouter De Moyer

+32479/24.92.85
demoyerwouter1@hotmail.com

Zondagse eredienst  
Wekelijks  is er op zondagochtend om 10u  een kerkdienst. We komen als 
Christenen samen om gezamelijk liederen te zingen en te luisteren naar een 
overdenking uit de Bijbel. Ook is er tijd voor getuigenissen en gezamelijk gebed. 
Deze zondagse kerkdienst is een tijd die we als Christen bewust invullen met eer 
en lofprijs voor onze Heer én om vanuit zijn Woord opgebouwd te worden.   
Een aantal keer per jaar hebben we speciale diensten - zoals bij Kerst of Pasen - 
waarbij we naast het herdenken van de geboorte en dood van Jezus Christus, 
ook een aangename tijd met elkaar doorbrengen om dit te vieren.  
Tijdens de dienst wordt er opvang voor de allerkleinsten (0-3j) voorzien in onze 
crèche. Voor de kleine (3-5j) en grotere (5-12j) kinderen  is er een op maat 
gemaakte boodschap. Tijdens hun zondagschool  leren zij de verhalen uit de 
Bijbel kennen en werken ze creatief rond deze thema’s. Tweewekelijks komen 
de jongeren (+12j) samen om diepgaande bijbelstudies  te houden; waar ze met 
elkaar in dialoog kunnen gaan rond thema’s waar ze in onze maatschappij geen 
juist of Bijbels antwoord op zullen krijgen.  
Na de dienst is er tijd om met elkaar bij te praten bij een tas koffie of thee. Hier 
leren we elkaar beter kennen, en is er ook de openheid om onze vreugde maar 
ook ons leed met elkaar te delen.

Levensvragen  
Indien u zelf met bepaalde levensvragen worstelt, voel u dan steeds vrij de 
voorganger te contacteren. We proberen u steeds verder te helpen met de 
mogelijkheden die we hebben.  



Geloven... 
en dan

DOPEN DOOR ONDERDOMPELING "Wie gelooft en gedoopt is zal worden 
gered…" (Markus 16:16) Wanneer iemand gelooft en belijdt dat Jezus voor 
zijn zonden is gestorven, is het een logisch gevolg dat hij/zij zich laat 
dopen. Altijd een bijzonder moment voor de dopeling én de gemeente. De 
dopeling geeft een getuigenis waarin wordt verteld hoe hij/zij tot het 
besluit van de doop is gekomen.

AVONDMAAL  "En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het 
brood, deelde het uit en zei: 'Dit is Mijn lichaam, dat voor jullie gegeven 
wordt. Doe dit telkens opnieuw, om Mij te gedenken”.  (Lukas 22:19) Elke 2 
weken vieren we met elkaar tijdens de eredienst het Heilig Avondmaal. We 
herdenken hierbij - door middel van brood en wijn - de kruisiging van 
Jezus, waarmee Hij onze zonden op Zich nam. Eenieder die gelooft in de 
vergeving van zonden doorheen de kruisiging van Jezus Christus is 
uitgenodigd hieraan deel te nemen.

OPDRAGEN BABY’S  In de Evangelische Kerk kennen we geen kinderdoop. 
Wél kunnen de ouders ervoor kiezen om hun kindje aan God 'op te 
dragen'. Dit gebeurt in een gewone dienst, maar de nadruk zal dan vooral 
liggen op het gezin en de opvoeding. De voorganger vraagt aan de ouders 
of zij bereid zijn hun kind christelijk op te voeden. Maar ook aan de 
gemeenteleden wordt gevraagd om een voorbeeld te zijn. Daarna zal er 
een gebed en een zegen uitgesproken worden over het kind, de ouders én 
eventueel de andere kinderen van het gezin. Ook oudere kinderen kunnen 
worden opgedragen. In Lukas 2:22 zien we dat ook Jezus als pasgeboren 
baby aan God werd opgedragen in de tempel.
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Activiteiten
www.levensbron.be of        

Doorheen het jaar zijn er steeds verscheidene activiteiten gepland 
waaraan elkeen vrijblijvend kan deelnemen.

Huiskringen
Meermaals per maand worden er bijbelstudiekringen georganiseerd. 
Hierin wordt er telkens een bepaald bijbelboek bestudeerd en worden 
mogelijke vragen omtrent de inhoud besproken. De data kunt u 
terugvinden in het maandblad.

Gebedsavond
Wekelijks gaat er een avond van gebed door waarbij de noden, zorgen, 
moeilijkheden en zegeningen van de gemeente bij de Heer worden 
gebracht. De data kunt u terugvinden in het maandblad.

Gemeente-activiteit
Tweemaandelijks wordt er op zondagnamiddag een gezamenlijke 
activiteit (bv.: een wandeling, een picknick, volksspelen, ...) voorzien. Op 
die manier leren we elkaar op een meer intense manier kennen.

Maandblad
Indien u graaag op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van onze 
kerk, voel u dan vrij uw emailadres door te geven aan de voorganger.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4

