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We sturen maandelijks actueel Sion Nieuws als een tussentijdse manier  

elkaar een handreiking te kunnen doen, of iets met elkaar te delen. 

 

 

 

 

Thema-avond over vluchtelingen 

Op dinsdag 14 maart houden we in het Spieghelhuis een open-bijbelkringavond over wat de 

Bijbel ons aanreikt over onze omgang met vluchtelingen. Hoe gastvrij zijn wij in Nederland 

en zijn er ook grenzen aan? De toestroom van vluchtelingen heeft veel invloed op onze 

samenleving. Er zijn overvolle opvanglocaties, er is tekort aan huisvesting, en hoe verloopt 

de integratie van statushouders? Meningen en standpunten hierover leiden tot verdeeldheid 

in de samenleving. Vormen vluchtelingen en migranten een bedreiging van onze welvaart en 

veiligheid?  

De Bijbel heeft een centrale boodschap: Heb de vreemdeling 

lief! Maar wat betekent dit? Hoe kunnen wij vluchtelingen 

bijstaan? Hoe kunnen wij handen en voeten geven aan deze 

opdracht? We nodigen graag iedereen uit om met ons mee 

te denken. De avond zal onder leiding staan van ds. Leendert 

van der Sluijs en hij zal op zijn eigen wijze ook gespreksleider 

zijn. Wanneer het Spieghelhuis te klein is voor het aantal 

deelnemers, zullen we uitwijken naar de kerkzaal. 

Deelname is gratis. Er is een koffie/thee-pauze en na afloop 

kunt u napraten onder het genot van een drankje. We 

beginnen de avond om 20.00 uur. 

Tbv. van de organisatie graag aanmelden via secretaris.sion@gmail.com (maar uiteraard 

bent u ook zonder aanmelding hartelijk welkom). 

Bijbelkring Sion 
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Uitzending ZinTV op GooiTV over hulp aan Oekraïne, Turkije en Syrië 
Van 1 t/m 31 maart is er in de Wilhelminakerk een expositie van christelijke kunstenaars die 
zijn aangesloten bij kunstkring ArsProDeo. Rondom het thema ‘Licht’ zijn er 26 werken te 
zien, die tevens te koop zijn. De opbrengst is voor noodhulporganisatie ZOA. Op dit moment 
verleent ZOA hulp aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.  
In het programma ZinTV gaan Anne Tuk en Leendert van der Sluijs in gesprek met Willem 
Zijlstra, voorzitter van ArsProDeo, en met Hilde Eleveld over de hulp die in Oekraïne geboden 
wordt door de stichting Kinderen in Nood. De uitzending is op woensdag 15 maart om 21.00 
uur op GooiTV. Deze wordt dagelijks meerdere keren herhaald en is dan ook terug te zien op 
het YouTube-kanaal van GooiTV. 
 

        
 

 
 

 

Biddag 2023 
Een kind kan het begrijpen: Als we bidden geloven we dat God antwoord wil geven. Om dat 
antwoord te kunnen horen, hebben we aan twee oren niet genoeg. Hebben we elkaars oren 
nodig. Twee horen meer dan één. Drie meer dan twee. Enzovoort.  
In Amerika begon het onlangs met vijftien studenten… Ze gingen met elkaar in gebed, 
zongen met elkaar en wisten eigenlijk niet meer van ophouden. Niemand wilde meer weg. 
En sindsdien kwamen er steeds meer mensen naar Asbury… Een opwekking, een ontwaken! 
 
Wat is er nodig voor een opwekking? Een klein aantal mensen. Ze hebben elkaar nodig, 
elkaars óren hebben ze nodig. Om te horen ‘wat de Geest tot de gemeente zegt’ (Openb. 2: 
7, 17, 29 en 3: 6, 13 en 22). Om te horen wat Gods antwoord is op het gebed.  
En vervolgens gaan ze zingen, ‘psalmen, lofzangen, geestelijke liederen’ (Efeze 5:19). 
Biddag 2023, woensdag 8 maart, een dag om te bidden, en te zingen! Voor God, van harte! 
 
 

 
 

 

Voor actueel Sion-nieuws kijk ook op www.geloofsgemeenschapsion.nl  

http://www.geloofsgemeenschapsion.nl/

