
 

Interkerkelijk?
In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en 

verlicht.  Johannes 1:4 en 9

 

Ieder mens? Niet voor mensen 

bepaalde kerk? Die vraag word t hier nog wel 

eens gesteld : bij welke kerk hoort Stichting  

Ad Fontes? Een voor ons een eenvoudig 

antwoord lu i

klinkt dan zo eenvoudig maar wat bedoelen 

wij daarmee? Dat zegt niets 

alles van Gods grote genade:

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

in de wereld komt en ieder mens verlicht. 

Van

positief middel om in de wer

geestelijk te 

worden, 

waar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n 

hee

of 

moedigen 

bezoeken. Het 

kerk of 

of 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

jonge

ontwikkeling

belangrijk welk 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

wat ons samenbindt. V

de kern van het 

tot heil

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

voor een hoopvolle toekomst en gedach

Gerrie. 
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verlicht.  Johannes 1:4 en 9

Ieder mens? Niet voor mensen 

bepaalde kerk? Die vraag word t hier nog wel 

eens gesteld : bij welke kerk hoort Stichting  

Ad Fontes? Een voor ons een eenvoudig 

antwoord lu i

klinkt dan zo eenvoudig maar wat bedoelen 

wij daarmee? Dat zegt niets 

alles van Gods grote genade:

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

in de wereld komt en ieder mens verlicht. 

Vanaf Handelingen 2 zijn er kerken en gemeentes

positief middel om in de wer

geestelijk te kunnen 

worden, een plek om te groeien en thuis te horen.

aar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n 

heeft. Wanneer 

of gemeente 

moedigen wij hen aan om hun eerdere kerk of 

bezoeken. Het 

kerk of gemeente. Dan is ons advies om 

of gemeente te zoeken 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

jongeren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

ontwikkeling. 

belangrijk welk 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

at ons samenbindt. V

de kern van het 

tot heil

 

voor een ieder d ie in Hem gelooft. 

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

voor een hoopvolle toekomst en gedach

Gerrie. 

  
Nieuwsbrief 

Interkerkelijk?

 

In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en 

verlicht.  Johannes 1:4 en 9

Ieder mens? Niet voor mensen 

bepaalde kerk? Die vraag word t hier nog wel 

eens gesteld : bij welke kerk hoort Stichting  

Ad Fontes? Een voor ons een eenvoudig 

antwoord lu id t: zijn inter

klinkt dan zo eenvoudig maar wat bedoelen 

wij daarmee? Dat zegt niets 

alles van Gods grote genade:

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

in de wereld komt en ieder mens verlicht. 

af Handelingen 2 zijn er kerken en gemeentes

positief middel om in de wer

kunnen groeien. Opgebouwd, bemoedigend en gecorriceerd 

een plek om te groeien en thuis te horen.

aar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n 

ft. Wanneer een cliënt van Stichting Ad Fontes 

gemeente thuis hoorde en door omstandigheden 

wij hen aan om hun eerdere kerk of 

bezoeken. Het komt ook voor 

gemeente. Dan is ons advies om 

gemeente te zoeken waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal. 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

ren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

. Daarom is Stichting Ad Fontes interkerkelijk: het is niet 

belangrijk welk naambordje er op een kerk staat. 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

at ons samenbindt. Voor al d ie verschillende kerken en gemeentes

de kern van het Evangelie 

voor een ieder d ie in Hem gelooft. 

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

voor een hoopvolle toekomst en gedach

Nieuwsbrief 

In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en 

verlicht.  Johannes 1:4 en 9

 

Ieder mens? Niet voor mensen alleen uit een 

bepaalde kerk? Die vraag word t hier nog wel 

eens gesteld : bij welke kerk hoort Stichting  

Ad Fontes? Een voor ons een eenvoudig 

d t: zijn inter-kerkelijk. 

klinkt dan zo eenvoudig maar wat bedoelen 

wij daarmee? Dat zegt niets van ons, maar 

alles van Gods grote genade:

  

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

in de wereld komt en ieder mens verlicht. 

af Handelingen 2 zijn er kerken en gemeentes

positief middel om in de wereld als het zout en licht actief te zijn en 

groeien. Opgebouwd, bemoedigend en gecorriceerd 

een plek om te groeien en thuis te horen.

aar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n 

een cliënt van Stichting Ad Fontes 

thuis hoorde en door omstandigheden 

wij hen aan om hun eerdere kerk of 

komt ook voor dat cliënten geen bind ing hebben met een 

gemeente. Dan is ons advies om 

waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal. 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

ren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

Daarom is Stichting Ad Fontes interkerkelijk: het is niet 

naambordje er op een kerk staat. 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

oor al d ie verschillende kerken en gemeentes

vangelie 

 

wat we elk jaar met Kerst vieren

voor een ieder d ie in Hem gelooft. 

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

voor een hoopvolle toekomst en gedach

Nieuwsbrief 

In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en 

alleen uit een 

bepaalde kerk? Die vraag word t hier nog wel 

eens gesteld : bij welke kerk hoort Stichting  

Ad Fontes? Een voor ons een eenvoudig 

kerkelijk. Dat  

klinkt dan zo eenvoudig maar wat bedoelen 

van ons, maar 

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

in de wereld komt en ieder mens verlicht. 

 

af Handelingen 2 zijn er kerken en gemeentes

eld als het zout en licht actief te zijn en 

groeien. Opgebouwd, bemoedigend en gecorriceerd 

een plek om te groeien en thuis te horen.

aar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n 

een cliënt van Stichting Ad Fontes 

thuis hoorde en door omstandigheden 

wij hen aan om hun eerdere kerk of gemeente weer te gaan 

cliënten geen bind ing hebben met een 

gemeente. Dan is ons advies om in de nabije omgeving een kerk 

waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal. 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

ren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

Daarom is Stichting Ad Fontes interkerkelijk: het is niet 

naambordje er op een kerk staat. 

 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

oor al d ie verschillende kerken en gemeentes

wat we elk jaar met Kerst vieren

voor een ieder d ie in Hem gelooft. Elke hulpvraag d ie bij Stichting A

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

voor een hoopvolle toekomst en gedachten van vrede (zie Jer. 29:11).

Nieuwsbrief december

In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

af Handelingen 2 zijn er kerken en gemeentes. Dat is een geweld ig 

eld als het zout en licht actief te zijn en 

groeien. Opgebouwd, bemoedigend en gecorriceerd 

een plek om te groeien en thuis te horen.

 

Het is belangrijk dat 

aar we als christenen ook samenkomen iedereen zo n thuiskomen 

een cliënt van Stichting Ad Fontes bij een bepaalde kerk 

thuis hoorde en door omstandigheden is afgedwaald, 

gemeente weer te gaan 

cliënten geen bind ing hebben met een 

in de nabije omgeving een kerk 

waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal. 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

ren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

Daarom is Stichting Ad Fontes interkerkelijk: het is niet 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

oor al d ie verschillende kerken en gemeentes

wat we elk jaar met Kerst vieren: dat Jezus naar deze aarde

Elke hulpvraag d ie bij Stichting A

beantwoord t worden vanuit Gods Woord , de Bron des levens,

 

ten van vrede (zie Jer. 29:11).

december

In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen. 

ieder

 

mens 

Joh.1: 9 van de kerstboodschap zegt: Dit was het waarachtige Licht, dat 

at is een geweldig 

eld als het zout en licht actief te zijn en zelf 

groeien. Opgebouwd, bemoedigend en gecorriceerd 

Het is belangrijk dat 

thuiskomen 

bij een bepaalde kerk 

gedwaald, 

gemeente weer te gaan 

cliënten geen binding hebben met een 

in de nabije omgeving een kerk 

waarbij het Evangelie van Jezus Christus centraal. 

Daaarnaast vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor kinderen en 

ren, zodat ook zij de mogelijkheid hebben voor geestelijke groei en 

Daarom is Stichting Ad Fontes interkerkelijk: het is niet 

Ons verlangen is dat we meer en meer elkaar kunnen bemoedigen in 

oor al die verschillende kerken en gemeentes

 

is 

: dat Jezus naar deze aarde

Elke hulpvraag die bij Stichting A

 

die ons zicht geeft op God

ten van vrede (zie Jer. 29:11).

 

Johannes 1:1

1 In het begin was het Woord en 
het Woord was

2 Dit was in het begin bij God.
3

het Woord
dit Woord

4  In
en het leven was het licht van de 

5  En het licht schijnt in de 
duisternis, en de duisternis heeft 

6 Er was een mens door 
gezonden; zijn naam was 

7 Hij kwam tot een getuigenis, 
om van het licht te getuigen, 
opdat allen door hem geloven 

8 Hij was het licht niet, maar
gezonden

9  Dit
licht, dat in de we

december

 
2012

: dat Jezus naar deze aarde

Elke hulpvraag d ie bij Stichting Ad Fontes zal worden gesteld , zal 

d ie ons zicht geeft op God

Johannes 1:1

  

het begin was het Woord en 
het Woord was

 

bij God en het 
Woord was God.

Dit was in het begin bij God.
3

 

Alle dingen zijn door 
Woord

 

gemaakt, en zonder 
Woord

 

is geen ding gemaakt 
dat gemaakt is.

In

 

het Woord

 

het leven was het licht van de 
mensen.

En het licht schijnt in de 
duisternis, en de duisternis heeft 

het niet begrepen.
Er was een mens door 
gezonden; zijn naam was 

Johannes.
Hij kwam tot een getuigenis, 

om van het licht te getuigen, 
opdat allen door hem geloven 

zouden.
Hij was het licht niet, maar
gezonden

 

om van het licht te 
getuigen.

Dit

 

was het waarachtige 
licht, dat in de we

ieder mens verlicht.
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: dat Jezus naar deze aarde

 

kwam tot verzoening en 

d Fontes zal worden gesteld , zal 

d ie ons zicht geeft op Gods gedachten. Gedachten 

Johannes 1:1-9 

 

het begin was het Woord en 
bij God en het 

Woord was God.

 

Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door 

gemaakt, en zonder 
is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.

  

was het leven 
het leven was het licht van de 

mensen.

 

En het licht schijnt in de 
duisternis, en de duisternis heeft 

het niet begrepen.

 

Er was een mens door God 
gezonden; zijn naam was 

Johannes.

 

Hij kwam tot een getuigenis, 
om van het licht te getuigen, 
opdat allen door hem geloven 

zouden.

 

Hij was het licht niet, maar
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om van het licht te 
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was het waarachtige 
licht, dat in de wereld komt en 

ieder mens verlicht.
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s gedachten. Gedachten 
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bij God en het 
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was het leven 
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opdat allen door hem geloven 
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om van het licht te 

was het waarachtige 
reld komt en 
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Kerstgedicht 
Vrede op aarde? 

En tóch is er Vrede, 

zo duurzaam als goud. 

Een vrede in Christus, 

de weg tot behoud.  

Een Vrede, verworven 

door kribbe en kruis. 

Een Vrede die leidt 

tot in t Vaderhuis.  

Gedicht van: F. van der Schoot - van Dam 

Danken en bidden 
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 
's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit. 
(Psalm 5:4)  

Wilt u met ons danken voor: 

 

De zegen die God ons geeft 

 

De mogelijkheid om het pastorale werk te kunnen blijven doen. 

 

De inzet van de vrijwilligers 

 

Het Woord en de leiding van de Heilige Geest 

Wilt u met ons bidden voor: 

 

Wijsheid en inzicht om bij Gods Woord te blijven 

 

Bescherming in de geestelijke strijd 

 

Voldoende middelen om te leven, te werken en door te geven 

 

Het bestuur 

Persoonlijke groet

 

We vinden het elke keer weer bijzonder dat we door mogen gaan met het 

werk van de Stichting Ad Fontes. We bidden dat we tot zegen mogen blijven 

voor mensen in onze omgeving en dat het ook een positieve uitwerking heeft 

op onze persoonlijke omgeving. Dat de liefde van God door mag werken, 

ook voor de generaties d ie volgen. In deze tijd waarin op veel gebieden veel 

veranderingen zijn, mogen we ons er aan vasthouden dat God Dezelfde is en 

blijft. Vanuit dat fundament mogen wij troost en liefde doorgeven. Van Hem 

die zegt: Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voleind ing der wereld . (Matt. 

28:20). Dat wensen we u allen toe. 

En mede namens het bestuur wensen wij u goede kerstdagen en 

een gezegend Nieuwjaar!   

Gerrit & Gerrie Berkhof. 

 

http://www.ad-fontes.nl

