Mocht U na aanleiding van deze informatiefolder of
het bijwonen van de eredienst nog vragen hebben,
dan kunt U gerust contact opnemen met een van
de voorgangers Markus of Khadija Spittka. Wij staan
U graag te woord.

Algemene gegevens:
www.freegospelchurch.nl

Contact: freegospelchurch@hotmail.nl
Markus en Khadija Spittka  077-3820707
Postadres: Sleedoornstraat 20
5925 DA Venlo  06-22439012
Bankrek: NL77 RABO 0154 0275 88 (Rabobank)
K.v.k. 12068428
*Freegospelchurch is een activiteit van stichting
Veg-charisma Venlo

Waar vindt U ´Free Gospel Church´ ???
Elke zondag start de Celebration eredienst
om 10:30

…maar wie de Here verwachten, putten nieuwe
kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij
lopen, maar worden niet moede; zij wandelen,
maar worden niet mat.” (Jes. 40:31)

Gods rijkelijke Zegen toegewenst

Adres:

Moeskampstraat 36A
5921VE Venlo – Blerick

Van harte welkom in de Free Gospel Church
Een hedendaagse kerk waar het Evangelie in liefde
wordt uitgedragen.
Een kerk waar het geloof praktisch wordt
uitgedragen door een persoonlijke relatie met God.
Jezus die ook vandaag uw leven wil herstellen, die U
redding wil bieden van de allerdaagse strijd die we
voeren tegen verdriet, pijn, ziekte en de druk van
de wereld om ons heen.
Free Gospel Church wil U een veilige thuishaven
bieden waarin gelovigen met God en met elkaar
omgaan. Een gemeenschap waar U uw bestemming
kunt ontdekken.
Elke zondag is er een Celebration eredienst waarbij
God wordt aanbeden en geprezen met
hedendaagse gospelmuziek verzorgd door het
worship team. Free Gospel Church is een open,
levendige en warme kerk voor het hele gezin.
Wij wensen U een gezegende dienst toe.
......namens Team Free Gospel Church……!
1 Johannes 1:7
Maar als we de weg van het licht bewandelen,
zoals hij staat in het licht, dan zijn we met elkaar
verbonden en maakt het bloed van zijn Zoon
Jezus ons rein van elke zonde.

* Na afloop nodigen wij U graag uit voor een kopje
koffie of thee.




Kinderdienst

Tijdens de erediensten vindt er een kinderdienst
plaats waarbij kinderen dmv christelijke activiteiten
het geloof mogen beleven. Er wordt geknutseld,
getekend, uit de kinderbijbel gelezen en nog veel
meer leuke dingen.



Bijbelstudies

Elke Vrijdag vinden er Bijbelstudies plaats. Hierin
wordt de diepgang van de Bijbel bestudeerd. Er
komen verschillende thema´s aanbod die de groei
in het geloof stimuleren en waarbij men geestelijk
wordt opgebouwd. Iedere vrijdag bent U van harte
welkom! Aanvang 20:00
Meer informatie vindt U op de website of U kunt
contact opnemen met Markus of Khadija Spittka.

Worship

Eigentijdse gospelmuziek!, is wat er wekelijks in de
Free Gospel Church ten gehore wordt gebracht.
Liederen die zowel Nederlandstalig als Engelstalig
worden gezongen om op een open manier God de
Vader te mogen verheerlijken. Regelmatig wordt er
een praiseavond georganiseerd waarin het loven,
prijzen en aanbidden centraal staat. Daarnaast
worden er eigen liederen gecomponeerd en
uitgegeven. Dit draagt mee aan de mogelijkheden
om het Evangelie zowel binnen als buiten de
gemeente te kunnen verspreiden.


Boekentafel

Er is een boekentafel waar bijbels, boeken, lectuur
en andere christelijke artikelen /accercoires
verkrijgbaar zijn. Tevens zijn er tweedhands
spulletjes verkrijgbaar tegen voordelige prijzen.


Activiteiten

Free Gospel Church probeert voor de gemeente
activiteiten te organiseren die tot geestelijke
opbouw en groei leiden. Voor deelname kan men
zich vrijwillig aanmelden. Activiteiten worden
wekelijks tijdens de mededelingen en op de website
aangekondigd.
De activiteiten kunnen zowel intern plaatsvinden
( bv. ´Nacht van Gebed´ i.s.m. stichting Opendoors,
praiseavonden, liefdesmaal enz.), of extern zoals
bv. het bezoeken van conferenties ed.

