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Schrijf een reactie...

#zokanhet

0 reacties

wo 18 nov 2020 Ga naar #zokanhet

Blijf elkaar daarom moed inspreken (1 Tess. 

5:11). We kunnen elkaar helaas nog steeds

niet ontmoeten. Bedenk eens wie bij het

horen van jouw stem blij zou worden. Je

kunt degene natuurlijk bellen, maar je kunt

ook een bemoediging inspreken. Stuur dat

bericht via WhatsApp of e-mail als

verrassing. Je kunt er zelfs een mooi

muziekje bij doen - of zelf een liedje zingen
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De gastvrije kerk en de crisis.

Wie geen trek heeft in corona-gerelateerdnieuws kan de kerkelijke bladen beter nog eenpaar maandjes dicht laten. Het is crisis voor,crisis na. ‘Crisis’ is het Griekse woord voor o...
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2472 leden - tik voor meer informatie
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Koesteren wat je vertrouwd  is, kun je zomaar 
vergeten. Dat geldt voor de gewone dingen in 
het leven, maar ook voor de kostbare.

Lees de volledige bijdrage hier: https://
firstlove.izb.nl/ bijdragen/eerste-liefde/
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Smaken verschillen

Kinderen uit alle culturen hebben het licht van God 
nodig. Ze gaan op zoek naar een ster. Welk kind vindt 

de ster in dit doolhof?

Doolhof Geloven. Hopen. Liefhebben.
Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken.

IZB

Je wilt Jezus volgen. Je weet hoeveel 
vreugde het geeft en hoeveel volharding 
het vraagt. Leven in afhankelijkheid 
van God. Zonder bidden en bijbellezen 
wordt het niks. Inzichten en verhalen 
van medegelovigen kunnen je helpen. 
Daarom maken we IZB Connect voor je. 
Altijd bij de hand, onderweg. 
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