Beste vrienden,

Oktober 2014

In Romeinen 1:16,17 staat o.a. dat “het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid”, en dat de
“rechtvaardigheid Gods daarin geopenbaard wordt uit geloof tot geloof” en “de rechtvaardige zal uit
het geloof leven.” De uitdrukking “uit geloof tot geloof” duidt volgens het Bijbelcommentaar (Vol. 6
blz. 477) erop dat we de gerechtigheid van God ontvangen in geloof, dat resulteert in een voortdurend toenemen van ons geloof, totdat wij tenslotte in een stabiele houding van geloof staan. In 2
Kor. 3:18 staat dat we “naar Zijn beeld veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid”. En in
Psalm 84:8 zegt het dat we van “kracht tot kracht” kunnen gaan. Let eens op dit citaat: “Voor
Mozes was geloof geen gissen; het was een werkelijkheid.” Voor hem was het een ondersteunende
kracht (uit: Karaktervorming, blz. 63). God wil ons graag zegenen met meer geloof en kracht. In
Hebr. 11:6 zegt het dat “Hij een Beloner is dergenen die Hem zoeken”. En Jezus zelf zegt in Lukas
18:27 dat “de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, mogelijk zijn bij God.” Mogen we allen
toenemen in dat geloof, een geloof wat u dagelijks meer kacht geeft en ondersteunt in het leven.
Wij wensen u Gods rijke zegen, werkgroep Stichting Elia.

WINTERCAMPMEETING VAN 26 DECEMBER 2014 tot 1 JANUARI 2015
Wij nodigen u allen hartelijk uit voor de komende campmeeting waar we allen zeer in het geloof
gesterkt kunnen worden. Als sprekers zijn uitgenodigd: Dever Kujur (Health Ways, India); Emiliano
Richards (Restoring the Old Paths Ministry, USA); Enock Robinson (Voorburg, NL); Frits von Tronchin (Angels with a Mission, NL). Het hoofdthema is: Leren van het verleden, met een blik op de
toekomst. Er komen onderwerpen aan bod die ons allen aangaan. Zie programma. Tussendoor is er
ruim tijd voor zendingsberichten, persoonlijke getuigenissen, muziek en zang. Voor de kinderen is
er een speciaal programma. De kosten zijn gehouden op € 175,- voor de gehele periode, alles incl.
Per dag is het € 32,50. Kinderen t/m 4 jaar gratis, tot 12 jaar 50% korting, jeugd t/m 18 jaar 25%
korting. Uw reservering ligt pas vast na een aanbetaling van minimaal € 50,00 per persoon. Voor
degenen die een gering inkomen hebben kan een regeling worden getroffen.

D-TOX WELLNESS PROGRAMMA VAN 23-28 NOVEMBER 2014
Wie een grotere weerstand wil opbouwen voor de winter en meer energie wil, is dit een uitstekend
moment. Ontgiften, ontspannen en een aantal dagen iets goeds doen voor je gezondheid. D-tox
sappen- en speciale kruidenelixers, afwisselend met massage, kleibad, lever- en nierpakkingen enz.
Iedere dag is er een gezondheidsles. Op woensdag zijn ook kooklessen gepland. Het aantal
deelnemers is beperkt, zodat er optimaal aandacht is voor de deelnemers. Meer informatie over dit
programma vindt u op www.edenlifestyle.nl of u kunt ons bellen.
INTERNATIONALE ADVENT SCHOOL
Zoals we vorige keren al hebben bericht wordt er gewerkt aan het oprichten van een eigen internationale school voor kinderen van 5-18 jaar. Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang. We hebben 2 lokalen kunnen huren in een voormalig schoolgebouw in Zelhem. Prijs de Heer! Nu wordt er
gewerkt aan de oprichting van een nieuwe stichting die de school zal beheren. Momenteel zijn we
druk met schilderen en allerhande administratieve dingen. Als naam is gekozen voor: Advent School.
De leerprincipes zijn gebaseerd op de Bijbel en de raadgevingen van E.G. White. Het doelt op een
evenwichtig onderricht in theoretische en praktische kennis, het zgn. hoofd, hart- en hand principe.
Het is een vorm van onderricht waar temidden van een groep toch individueel onderwijs kan
worden gegeven. Aangezien het een internationale school is, wordt er lesgegeven in het Engels. De
kinderen zullen dus zeer vaardig worden in deze wereldtaal en daarnaast is Nederlands een verplicht vak. Er wordt gewerkt aan een website met verdere informatie. Er zijn uiteraard nogal wat
aanloopkosten, bijv. extra cursussen voor de stafleden, de eerste maanden huur, materiaal voor
meubilair, computers, enz. Ook zouden we graag een fonds creëren van waaruit kinderen
ondersteund kunnen worden die het schoolgeld niet direct kunnen opbrengen. Daarnaast zoeken we
naar mogelijkheden om extra te kunnen verdienen (lichte industrie etc.). We houden u op de
hoogte. Heeft u interesse voor uw eigen kinderen, wilt u komen helpen of de school financieel
steunen? Wij stellen alle hulp erg op prijs! Bid s.v.p. voor dit belangrijke projekt. Hartelijk dank.

