Deze week

Uitgelicht

Mail voor een opname van de dienst naar:
geluidopname@vezwolle.nl

DE AANKOOP VAN DE WRZV-HALLEN EN ONTWIKKELING
VEZ CAMPUS

Audio livestream: de zondagdienst van 9:30 uur kun je live
meebeluisteren op de VEZ website onder Media
www.vezwolle.nl/media

Jarenlang is ervoor gebeden, naar uitgezien en aan gewerkt. En dan is
het ‘zomaar’ een realiteit dat we de mogelijkheid hebben gekregen om
de WRZV-hallen te kopen en de VEZ Campus verder te gaan ontwikkelen. Wij ervaren dat God ons op een bijzondere manier heeft geleid en we
aanvaarden het dan ook als een zegen van Hem.
Wij geloven dat God deze bijzondere plek in Zwolle, naast de plek waar
vroeger de Heilige Kruiskerk heeft gestaan en zorg was voor melaatsen, op een bijzondere manier gaat gebruiken. Niet alleen voor ons als
gemeente maar ook voor onze missie in Zwolle en regio.
De ontwikkelingen zullen stap voor stap gaan de komende jaren. We willen je hier graag bij betrekken en over informeren. De brochure hierover
is uitgedeeld bij de ingang, tevens beschikbaar bij het infopunt.

Zondag 1 september
STARTZONDAG
3 identieke diensten om 9.30 uur, 10.30 uur en 11.30 uur in de
WRZV-hallen. Spreker: Auke van Slooten.
Maandag 2 september		
• Geen activiteiten.
Dinsdag 3 september
• Geen activiteiten.
Woensdag 4 september
• Geen activiteiten.
Donderdag 5 september
• Geen activiteiten.
Vrijdag 6 september
• Huis van Gebed en Aanbidding. Twee uur lang tijd nemen om
samen met anderen God te aanbidden en te bidden, om in Zijn
aanwezigheid te zijn en Zijn schoonheid te bezingen. Tussen
20.00-22.00 uur kun je vrij binnen lopen. Zing mee, bid mee of
wees gewoon stil bij God. Kijk op http://huisvangebed.vezwolle.
nl/ voor meer informatie.
Zaterdag 7 september
• 9.30-13.30 uur: Straatevangelisatie (incl. ontmoeting, gebed
en aanbidding). Locatie: De Aanloop, Ter Pelkwijkstraat 15
inZwolle.
• 19.00 uur. Zaterdagavonddienst, dienst is identiek aan
zondag. Spreker: Olaf ten Napel.
Zondag 8 september		
• 2 identieke diensten om 9.30 uur en 11.30 uur in de
WRZV-hallen. Spreker: Olaf ten Napel.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de nieuwe webpagina
www.vezcampus.nl. Hier kun je de ontwikkelingen van de VEZ-campus
volgen! Wij zien er naar uit! Bid en doe je mee?
Namens het leidersteam van de VEZ.
Arjan Dam, Pastor algemene zaken

Colofon

weekagenda
1 - 8 september 2019

Vandaag:
Welkom
Henk Stoorvogel
Aanbidding
Team Salomé
Preek
Auke van Slooten

VEZ secretariaat (VEZ Centrum) Rieteweg 12 8041 AK Zwolle
T. 038-422 94 03 E. secretariaat@vezwolle.nl www.vezwolle.nl

Giften

Rabo-rekening (IBAN) NL72 RABO 0160 7315 42 t.n.v.
Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle o.v.v. ‘VVB’, ‘bouwfonds’
of andere bestemming.

Diensten:
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle
Aanvangstijden diensten: Zaterdag: 19.00 - 20.20 uur.
Zondag: 9.30 - 10.50 uur, 11.30 - 12.50 uur
Website: communicatie@vezwolle.nl
kinderwerk@vezwolle.nl
Allstars 12-18 jaar. Allstars@vezwolle.nl
senioren: ouderenwerk@vezwolle.nl
leerhuis@vezwolle.nl
TOPpunt@vezwolle.nl
VEZ Centrum: vezcentrum@vezwolle.nl
diaconaat@vezwolle.nl
missionairloket@vezwolle.nl
bijzonderemensendienst@vezwolle.nl
Interne vertrouwenspersonen: vertrouwenspersoon@vezwolle.nl

Zie je mij?!

36

Mededelingen

STARTZONDAG

Ard, Carin,
Boaz, Manoah, Amy en Juda

• ELKE zondag voorafgaand aan de eerste dienst is er een
bidstond van 8.45-9.15 uur. Laatste kleedkamer links.
• Hallo VRIJdag City Café gangers, vr. 6 sept. van 9.30 tot 12.00
uur is de eerste morgen van het nieuwe seizoen. Wij vieren dit met
koffie, thee en lekkers. Je bent van zeer welkom! Vind je het leuk
om als vrijwilliger ons team te versterken, schuif dan gezellig aan.

Wonend in een land onder een stam waarbij ondervoeding
‘normaal’ is, waarbij mensen hun ellende en honger proberen te
vergeten met alcohol en geweld dagelijks aanwezig is, stellen wij
onszelf wel eens de vraag of het wel zin heeft dat we hier zijn. En
dan worden we door God weer stil gezet en laat Hij ons zien wat Hij
aan het doen is in de Laarim.

• Uitnodiging Open VEZ-Kringmiddag 8 sept. 15.00-17.30 uur. Voor
alle mensen die in en om Berkum wonen en een huiskring willen
bezoeken. Iedereen is dan van harte welkom, ook de gezinsleden,
(oud en jong) èn nieuwe gasten! Aanmelden of info: 06 39146627.
Tot ziens aan de Berkenlaan 36, Berkum. Klaas en Anja Pierik.

Er zijn op dit moment 17 goed bezochte bijbelstudie groepen die
wekelijks ergens in de Laarim plaats vinden. Bijna elke week komt
er iemand tot geloof en word Gods gezin uitgebreid. De bijbelstudie
groepen worden bijna allemaal geleid door ons team. Ons doel
is om eind september bij elke bijbelstudie groep 1 of 2 Laarim
gelovigen naast ons te hebben die samen met ons de bijbelstudies
leid. Met als verlangen om na 6 maanden een stap terug te zetten
en op afstand deze nieuwe leiders te coachen om zelf weer nieuwe
bijbelstudie groepen te starten.

• Reminder voor alle VEZ-ers die in Hattem wonen: van harte
welkom op onze Hattemse startzondag op 8 september vanaf
14.30 uur bij het scoutinggebouw. Voor meer info kan je contact
opnemen met Martin Linde: 06-51197747 martin@familie-linde.nl
• Leven in Christus gaat weer beginnen. Voor informatie en aanmelden ga naar MijnKerk of www.vezwolle.nl.
• 12 sept. starten de kringen! Bezoek je nog geen kring, neem dan
contact op met je wijkoudste voor een kring in jouw buurt.
• Vrijdag 13 september is er de jaarlijkse bootreis voor 65 plussers en evt. begeleiders. Kosten € 35,- inclusief koffie, lunch en
hapjes. Uiterlijk aanmelden tot 1 september i.v.m. aantal deelnemers en catering. Voor opgave en info mail naar ouderenwerk@
vezwolle.nl of bel na 19:00 uur Gerda Schuurman 0637644963.
• Kent u mensen die op zoek zijn naar God? Nodig hen uit voor
de alphacursus die op maandag 23 september van start gaat!
Bent u zelf op zoek naar God en wilt u daar tien avonden lang met
anderen over in gesprek gaan, dan bent u van harte welkom bij
de alphacursus. Voor meer informatie, ga naar www.alphacursus.
vezwolle.nl of mail naar alphacursus@vezwolle.nl
• De alphacursus zoekt mensen in Zwolle die bereid zijn om
komend voorjaar een of twee maal te koken voor een groep deelnemers. Kosten worden vergoed. Mail: alphacursus@vezwolle.nl
• Puur2 gaat het seizoen weer beginnen! En nodigt je uit voor een
bijzondere inspiratie avond op vr. 27 sept. Dorina Nauta werkzaam
bij ‘Tear’ en Reida van Dieren (zang & aanbidding) nemen ons mee
de bijbel door en laten zien hoe God zijn droom voor recht deelt
met zijn mensen. Toen en ook nu, met ons! Aanmelden kan via
www.puur2.nl/inspiratie/inspiratie-event.

Op zendingsreis met...

Familieberichten
geboren
5 augustus, Jedidja, dochter van Joost en Judith Tichelaar.
Trouwen
• Op 6 september trouwen Ronald Loedeman en Sandra Bos.

Een van de grootste uitdagingen die we hebben in het discipelen
van gelovigen en hun te laten groeien in geloof is dat ze niet kunnen
lezen en schrijven. Door alle verantwoordelijkheden die de mensen
hebben kunnen ze overdag niet naar school om het te leren ook al
zijn ze de schoolgaande leeftijd al lang gepasseerd. Daarom hebben
we het plan om in september te starten met avond lessen. Twee
avonden in de week kunnen de mensen bij ons thuis komen om te
leren lezen en schrijven zodat ze naar verloop van tijd zelf de bijbel
kunnen lezen die op dit moment vertaald word in het Laarim door
Wycliff.
Groeten, Ard & Carin, Boaz, Manoah, Amy en Juda
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen of het werk in de Laarim ondersteunen met gebed of financieel? Stuur een mailtje naar
info@lionmission.nl

