Zicht op evangelisatie

‘Gegrepen door
het Woord’
Ben van der Starre

De bijeenkomsten van de ‘Goed Nieuws Club’ in Apeldoorn werden
door de Heere gebruikt om ds. D.H.J. Folkers voor te bereiden op
het ambt van predikant. Op jonge leeftijd werd hij al door het Woord
gegrepen. ‘Het Evangelie stelde mij de diagnose, je bent zondaar en
je hebt de dood verdiend, maar reikte ook de remedie aan, de Heere
Jezus is de dood ingegaan en opgestaan. Wie in Hem gelooft, zal
leven. Amen zeggen op dit Evangelie is het leven. Niet alleen ‘Amen’
zeggen met de mond maar vooral met het hart.’

D

e eeuwenoude dorpskerk
ligt in het hart van het dorp
Abbenbroek. Omringd door
oude huizen. In het donker
van de avond verlicht door stemmige
straatlantaarns. Om hier te komen
moet je het grote dorpscafé passeren.
Rondom de kerk is het stil. Veel licht
geven de lantaarns niet en dat geeft
een bepaalde sfeer. We hebben afgesproken dat het gesprek zal plaatsvinden in de kerk. Een ingang vinden is
niet gemakkelijk voor iemand die onbekend is in Abbenbroek. Maar tijdens
de rondgang om de kerk gaat plotseling
een grote lamp aan bij de deur die
toegang geeft tot de kerk. De sensor
heeft me ontdekt. Daar sta je dan als
‘verlicht’ middelpunt in een donkere
omgeving. De deur van de kerk blijkt
open te zijn. Het catechisatie uur is ten
einde en de jongelui vertrekken weer
huiswaarts.
‘Wilt u de kerk even zien?’ vraagt dominee Folkers. Zonder mijn antwoord
af te wachten gaat de deur van de kerk
al open en gaan we naar binnen. De
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oude kroonluchters verlichten het stille
bedehuis met de hoge gewelven. Een
eeuwenoude preekstoel wordt omringd
door uit riet gevlochten stoelen. ‘Tot
deze hoogte heeft bij de watersnoodramp het water gestaan’, wijst dominee
Folkers aan op de muur.
Achterin de kerk zijn twee moderne
vergaderruimtes gemaakt en een strak
ogende keuken. Onder het genot van
een kop koffie gaan we het gesprek aan
door de eerste vraag te stellen.

maand mochten we dan aan huis komen bij de oom en tantes zoals we de
leiding toen noemden. Ik ken ze nog:
tante Joly, tante Barbera, tante Amanda
en oom Marius. De laatsten zijn nu
mijn schoonvader en schoonmoeder.
We zaten met een klein groepje kinderen op kussens in de woonkamer van
de familie Storm op de grond. Er werd
gezongen, gebeden, een tekst aangeleerd, een Bijbelles gegeven en een
werkje gemaakt.

U bent op de kinderclub
door het Woord
getrokken?

Wat is u hier van
bijgebleven?

Toen ik een jaar of zes was, zijn mijn
ouders uit elkaar gegaan. We raakten
steeds losser van de Samen-Op-Weggemeente ‘De Drie ranken’ in Apeldoorn.
Randkerkelijk geraakt. Uit school
werden we uitgenodigd door ‘tantes’
die ons door middel van flyers en traktaatjes uitnodigden voor de kinderbijbelclub. Thuis vroeg ik of ik ook mocht
gaan en mijn moeder vond dat prima.
Het was christelijk. Twee keer per

De manier van vertellen is voor mij
onvergetelijk. Die uitstapjes tijdens
de vertelling. Dan werd bijvoorbeeld
gevraagd: ‘Hoe zit dat nu met jou? Heb
jij je zonden al aan de Heere beleden?
Heb jij al aan de Heere gevraagd of
Hij je hart wil reinigen van de zonden?’
Deze manier van vertellen sprak me
erg aan. De toepassing komt niet pas
op het eind, maar is als het ware in de
Bijbelles ingevlochten. Je zou kunnen
zeggen dat ik jaloers werd gemaakt op

alles wat ik van de Heere hoorde. De
dingen waarvan ik hoorde, wilde ik ook
hebben. Ik wist het zeker: wat ik hier
hoor, is waar. Oom Marius kon op kinderlijk niveau vragen: ‘Weten jullie hoe
het komt dat je wel eens boos wordt
op iemand? Of dat je wel eens stiekem
een koekje uit de trommel steelt? Dat
komt door ons zondige hart.
Ik weet nog goed dat er een tekst werd
aangeleerd. Het was Romeinen 3 vers
23. ‘Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods.’
‘Wie zijn dat, die allen?’, vroeg oom
Marius. En dan wees hij ons één voor
één aan. ‘Jij? En Jij?’ Maar op zijn vraag
of hij (oom Marius) ook zondigde,
gaven we als antwoord: ‘Nee’. Iemand
die zo goed en mooi van de Heere kon
vertellen, deed natuurlijk geen zonden.
Maar toen hoorden we toch dat de
ooms en tantes ook zondige dingen deden. In die les over de zonde werd voor
mij ook duidelijk waarom mijn ouders
gescheiden zijn: omdat ieder mens
zondaar is en doet wat God verboden
heeft. Het is een leerzame tijd geweest,
een tijd waarin ik door het Evangelie
ben gegrepen.

Toen werd u puber. Een
lastige tijd voor u?
Het leven ging verder. Ik ben niet echt
lastig geweest voor mijn omgeving.
Wat ik miste was een vaderfiguur.
Ik was de enige man in huis en nam
onbewust die rol op me. Ik miste een
aardse vader die met me ging vissen en
me af en toe eens wat gaf. Mijn aardse
vader misvormde mijn beeld van God
de Vader. Ik kon daar niets mee. Dat
was voor mij in die tijd een worsteling.
Maar de Heere heeft mij op dat punt
genezen. En gevoelig gemaakt: hoeveel
vaders zijn er niet op deze wereld én in
de kerk die het beeld van Christus niet
vertonen?

U werd in de evangelische
gemeente ‘Berea’ in
Apeldoorn gevraagd voor
te gaan.
Ik ben daar bij het jeugdwerk betrokken geraakt. Ze hebben me toen een
keer gevraagd om te preken tijdens

een jeugddienst omdat men vond dat
ik serieus was en over dingen diep nadacht. Daarom vroegen ze me een keer
te preken. Met tegenzin, maar aangemoedigd door christenen in mijn omgeving, heb ik dat toen gedaan. Ik kreeg
al langer hoe meer de indruk dat in de
Berea gemeente wezenlijke dingen in
de verkondiging ontbraken. Het is niet
meer, zoals ik op de kinderclub hoorde
vertellen, van zonde en genade. Hier
hoorde ik dat je met alle problemen
naar Jezus mocht gaan. Zo van: ‘Heb je
problemen, dan lost Jezus die wel op’.
Het Evangelie van de twee wegen en
de drie stukken ontbrak. Terugkijkend
zeg ik: de mens stond centraal, met
wat hij als problemen ervaart. Maar
ons werkelijke probleem, dat wij zondaars zijn die een genadig God nodig
hebben, werd maar weinig in ernst en
eerlijkheid genoemd.

Liever hadden
ze een ander
Bijbelgedeelte,
want ik kon de
mensen wel eens
bang maken
met hel en
verdoemenis.

Hoe bent u tenslotte
terecht gekomen in de
HHG van Apeldoorn?

en verdoemenis. Ik bleef bij mijn tekstkeuze maar de oudsten wilden niet dat
ik erover zou preken. En zo werd mijn
preekbeurt afgezegd.
Omdat ik niet geestelijk werd gevoed,
luisterde ik in die tijd veel naar preken
van John MacArthur en van ds. P. den
Butter en ds. J. Westerink.

Ik mocht één keer per half jaar preken.
Het Bijbelgedeelte waaruit ik preekte
bij Berea mocht ik altijd zelf uitkiezen.
Ik overlegde altijd met de oudsten over
de inhoud. Toen ik op een keer vertelde dat ik over de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus uit Lukas
16 wilde preken, vroeg men zich af of
ik wel de juiste persoon was voor dit
Bijbelgedeelte. Liever hadden ze een
ander Bijbelgedeelte, want ik kon de
mensen wel eens bang maken met hel

In die tijd studeerde ik aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn en
daarom vroeg ik aan mijn studiegenoot
naar welke Christelijke Gereformeerde
Kerk ik moest gaan. Apeldoorn telt
immers drie CGK´s. Hij adviseerde me
eens naar Ds. R. van Kooten te gaan.
Niet wetende dat die gemeente geen
CGK-gemeente is. Maar de prediking
daar was voor mij zo bijzonder, dat ik er
niet meer weg ben gegaan.
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IKEG. Mijn vrouw kwam in 1992 op
6-jarige leeftijd mee en zo heb ik haar
op de kinderclub al leren kennen. We
zijn daarna opgegroeid als geestelijke
broer en zus. Pas veel later zijn we verliefd geworden. Telkens als ik het vertel, is het weer zo bijzonder: De Heere
heeft niet alleen het Evangelie vanuit
Zuid-Afrika naar mij toegebracht, maar
ook mijn vrouw. Zo wonderlijk werkt
de Heere! En zij brengt met haar hartelijkheid en gastvrijheid wat van de
Zuid-Afrikaanse cultuur mee de pastorie in.

U heeft uw vicariaat
gedaan in Opheusden.
Waarom in Opheusden?
Wat was het bijzondere aan
de prediking?
Het bijzondere was dat in alle eenvoud
de Schrift openging en werd uitgelegd.
Ik hoefde niet meer met kromme tenen
in de kerk te zitten. Het was voor mij
zoals Calvijn dat noemt: me toevertrouwen aan de prediker. Wel bleef de
vraag of ik wel bij Berea weg mocht
gaan. Tenslotte was dat de plaats waar
de Heere mij, nadat ik tot geloof gekomen was, gebracht had. Het antwoord
kreeg ik in een preek van Ds. Van
Kooten over Paulus die in de synagoge
van Korinthe preekte en waar ze Paulus
duidelijk maakten dat ze zijn prediking
niet op prijs stelden.
De Bijbelse prediking van Paulus werd
er gelasterd en dan schudt Paulus zijn
klederen af en zei: (Handelingen 18:6-7)
Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein;
en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan.
En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in
het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde
aan de synagoge.
Het was voor mij duidelijk: ik mag van
de Heere weggaan uit Berea.

Uw vrouw heeft u via de
kinderclub leren kennen?
Haar ouders zijn uitgezonden vanuit
Zuid-Afrika om in Nederland kinderevangelisatie te doen, voor stichting
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Ik wilde me ook oriënteren op dit
gedeelte van de Hersteld Hervormde
Kerk. Ook werkte ik destijds in het
naburige Kesteren bij een automatiseringsbedrijf aan de Rijnbandijk.
Apeldoorn en Opheusden zijn heel verschillend. De gemeente van Apeldoorn
kent geen randkerkelijken terwijl die in
Opheusden wel aanwezig zijn. Opheusden is traditioneel ingesteld. Zo leerde
ik een ander gedeelte van de Hersteld
Hervormde Kerk kennen. Hoewel de
gemeenten van Apeldoorn, Abbenbroek
en Opheusden in veel verschillen, gaat
het in het wezen om dezelfde dingen,
dat we bij elkaar komen rondom een
geopende Bijbel, om te luisteren naar
en gegrepen te worden door het Woord
van God.

Toen was u klaar met
de studie maar bleef een
beroep uit. Hoe heeft u die
tijd ervaren?
Het was voor mij goed een jaar bij te
komen van de studie. In die tijd heb ik
samen met ds. J. Westerink de tweedelige set Priesterlijke prediking uitgegeven. Het gaat over de predikkunde
van professor W. Kremer. Het vloeide
voort uit mijn scriptie over ‘Geestelijke
leiding in de prediking’. Ds. Westerink wilde wel helpen met de uitgave.
Want wie wil een boek lezen van een
onbekende kandidaat? Uit die samenwerking is een hartelijke vriendschap
ontstaan.

Toen kwam er een beroep
uit Abbenbroek. Was het
voor u een verrassing?
Achteraf bezien hebben allerlei kleine
zaken me al het idee gegeven dat de
gemeente Abbenbroek wel eens een
beroep zou kunnen uitbrengen.
Ik zal een voorbeeld geven: Toen ik er
vorig jaar op 4 november voor het eerst
preekte, stond op het whiteboard in de
consistorie geschreven: “God is mijn
rechter.”
Dat is de betekenis van mijn voornaam
Daniël. Toen ik vroeg waarom dat er
stond, bleek dat geen bijzondere reden te hebben. Maar de Heere had er
Zijn bedoeling mee. Begin mei kwam
het beroep. De Heere had mij er op
voorbereid. Het beroep mocht ik aannemen.

Knielen onder de Bijbel
van de kansel tijdens de
bevestiging. Hoe heeft u
dat ervaren?
Enorm aangrijpend is dat. Vlak voordat ik knielde onder die Bijbel heb
ik de gelofte afgelegd: Ik blijf altijd
onder het Woord. Het was een nauwe
ruimte en ik hoorde hoe met kracht de
ambtsbroeders stuk voor stuk de teksten proclameerden. Daar heb ik ook
echt de eenheid van Woord en Geest
ervaren. De genadegave van God die ik
daar ontvangen heb, door de oplegging
van de handen, moet ik steeds weer
aanwakkeren, zoals mijn bevestigingstekst uit 2 Tim. 1:6 luidt. Zo mag dat
moment van knielen onder de Bijbel en
de handoplegging mijn hele ambtelijke
leven mee. Dat was onvergetelijk in de
diepste zin van het woord!

Hoe kwam u bij de
intredetekst, Lukas 16:29
‘Abraham zeide tot hem:
Zij hebben Mozes en
de Profeten, dat zij die
horen’?
De tekst waar ik over moest preken
was voor mij geen vraag. Ik wil me niet
met Calvijn meten, maar toen hij verbannen werd uit Genève en later weer
terugkwam, ging hij verder met preken
waar hij gebleven was. Dat is voor mij

heel symbolisch: ik mocht bij Berea
niet preken uit Lukas 16. Sindsdien
kwam de gelijkenis van de rijke man en
de arme Lazarus op beslissende momenten steeds weer terug. En op 15
september mocht ik vanuit deze tekst
het Evangelie verkondigen aan de gemeente van Abbenbroek. ‘Wij hebben
Mozes, de profeten en de apostelen,
dat wij die horen!’ Het is een wonder
dat wij het Woord hebben. Het is ook
een strenge vermaning om dat Woord
en dat Woord alléén vast te houden.

Zonder het Woord kun je niet zalig
worden.

Evangelisatiewerk in
Abbenbroek
We hebben een Kinderevangelisatie club ‘De vijfkleurenclub’. Iedere
maand wordt er club gehouden. Naast
de kinderclub is er iedere maand een
contactmiddag voor de dorpsbewoners
en mensen van buiten het dorp. Een
moment van ontmoeting onder het
genot van een kopje koffie. Met vaak

goede gesprekken tot gevolg.
Tijdens de Halloweenoptocht, waar
veel kinderen van het dorp aan meedoen is er een bidstond in de kerk en
worden er flyers uitgedeeld. Het gebed is het machtigste wapen tegen de
macht van de satan, die niet voor niets
de vorst der duisternis genoemd wordt.
Hij is uit op dood en verderf. Maar als
kerk hebben we een boodschap van
redding en leven, die we namens de
Levensvorst aan onze omgeving verkondigen!

Evangelisten: bewogen en gedegen…
Vele gemeenten van onze Hersteld
Hervormde Kerk ontplooien initiatieven
op het gebied van evangelisatie. Ook
zijn evangelisten actief op plaatsen
waar velen vreemd zijn aan het
Evangelie. Mogelijk zijn er ook leden
van onze kerk die een aanstelling als
evangelist in hun hart begeren.
Van een evangelist mag bewogenheid en bevlogenheid worden
verwacht. We lezen van de Heere
Jezus die de scharen zag ‘die geen
herder hebben’ (Matth. 9:35-38).
Ds. R.M. Mac Cheyne schreef hier
een preek over met de titel: ‘Christus’ medelijden met de schapen’ .
Hij zegt: ‘Wanneer men daar staat
in de met scharen gevulde straten
van een grote stad; wanneer men die
stroom van menselijke wezens ziet
heenspoeden naar de eeuwigheid,
dan wordt de geest met treurigheid
vervuld.’ Hoe kan die bewogenheid
worden benut ten behoeve van de
voortgang van het Koninkrijk van
God?
Hoewel een evangelist kan worden
aangesteld zonder dat een opleiding

is gevolgd, is dat in veel gevallen
niet verstandig. We merken als commissie evangelisatie dat er in onze
kerk ook behoefte is aan scholing
voor evangelisten en dat is gezien de
tijd waarin wij leven, verklaarbaar.
Naast een praktische instelling en
zeer zeker een geestelijke houding
is een bepaalde professionaliteit
van een evangelist van groot belang. Wie mensen benadert met het
Evangelie moet kennis hebben van
het Woord van God. Maar hij moet
ook proberen kennis te krijgen van
degene met wie hij spreekt. Wie
is die ander eigenlijk? Uiteindelijk
geldt ook voor het werk onder hen
die vreemd zijn aan het Evangelie,
dat de Heere het werk moet zegenen. Het is van Hem volledig afhankelijk.

De commissie evangelisatie is in
gesprek gegaan met de CGO. In
goede onderlinge samenspraak zijn
we overeengekomen een opleiding
aan (toekomende of huidige) evangelisten te kunnen aanbieden die
qua studiebelasting een derde zal
zijn van een reguliere hbo-opleiding.
In deze opleiding is onder andere
aandacht voor vakken als Oude en
Nieuwe Testament, dogmatiek, Kerk
naar buiten, de multiculturele en
religieuze samenleving, wereldgodsdiensten, apologetiek, catechetiek
en pastoraat. De student ontvangt
na het succesvol afronden van de
studie een verklaring van de HHK.
We menen dat deze opleiding tot
evangelist in een behoefte kan voorzien en kan bijdragen aan de voortgang van het Koninkrijk van God.
Tegelijk houden we deze opleiding
in eigen beheer. Er zal om die reden
vanuit de commissie een studiecoördinator worden aangesteld. Deze
persoon zal studenten begeleiden in
dit traject. We hopen en verwachten
dat er voor deze opleiding in onze
kerk belangstelling zal zijn. Geïnteresseerden kunnen hierover contact
met ons opnemen. Totdat de studiecoördinator is aangesteld is ds. R.W.
Mulder aanspreekpunt, zijn mailadres is: rwmulder@kliksafe.nl
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Kom, koop en eet!
U kent die tekst uit Jesaja 55 wel! Hij zou uitgesproken kunnen zijn
op een plaats midden in een dorp of stad. Een marktplein. Een tempelplein. Een Areopagus. We worden door God opgeroepen om te
komen tot Hem: iedereen is welkom. God komt met de boodschap van
het Evangelie: genade voor zondige mensen.
De werkgroep materialen hoopt door haar werk bij te dragen aan de
verspreiding van Gods boodschap. We willen graag de gemeenten ondersteunen door het ontwerpen van evangelisatiemateriaal. Er zijn nu ook
marktkraampakketten beschikbaar. In deze pakketten zit materiaal dat
uitgestald kan worden op een marktkraam. Bijvoorbeeld een banner, een
spandoek en informatie over bijpassende folders. De pakketten zijn te
huur via www.folder-en-evangelisatiemateriaal.nl.
Naast de marktkraampakketten zijn er ook tal van andere materialen
ontworpen en beschikbaar gesteld. Behalve de vele folders wijzen we ook
graag nog even op eenvoudige kijk- en leesboekjes voor kinderen, een
kerkboekje met uitleg voor bezoekers en het kinderevangelisatiemateriaal
‘Bij de hand’. Bij het gebruik van alle materialen hopen we op Gods onmisbare zegen. Zodat zondige mensen komen tot Christus, kopen zonder
geld en eten van het voedsel dat God ons dagelijks door Zijn Woord wil
geven. Van harte aanbevolen!
Werkgroep materialen.

Vrijwilligers
kinderwerk gezocht
voor de Bijlmer
Voor het Evangelisatiewerk
in de Bijlmer is de werkgroep
Kruispunt Bijlmer op zoek
naar vrijwilligers.
Op dinsdag- en woensdagmiddag (eventueel ook
vrijdagmiddag) zijn er mensen
nodig die zich aan willen
sluiten bij het kinderwerk
onder buitenkerkelijke
kinderen.
Daarnaast zijn we op zoek
naar een vrijwilliger die ons
kan helpen met het opzetten
en bijhouden van een website.
Graag zien we reacties,
voorzien van motivatie,
tegemoet via:
info@kruispunt-bijlmer.nl.

Themapakket 5001 – Leven na de dood?!
Inhoud pakket

Aanvraag

• Spandoek: 400 x 110 cm (ringen om de 30cm)
• Staande rolbanner, voor de kraam (niet zichtbaar
op foto): 85 x 200 cm
• Banner ‘Kies dan heden….’: 300 x 20 cm
• 4x 6 meter touw
• Paal met bordjes Leven en Dood. (Excl. parasolvoet)

U kunt bovenstaand pakket aanvragen via het kerkelijk
bureau, tel. 0318-505541 of mail: evangelisatie@
hersteldhervormdekerk.nl.
Adres om pakket op te halen, na afspraak:
Vendelier 51-d, 3905 PC Veenendaal

Bijbehorend uitdeelmateriaal
Onderstaande folders en Bijbels worden meegeleverd in de
vermelde aantallen. Deze hoeven niet retour.
50x folder 1302 - Is er leven na de dood? - A6
50x folder 2101 - Leven na de dood? - 10x21cm
100x kaartje kiezen – 1501D – kaartje – 8,5x5,5cm
Nederlandse Bijbels
Meer folders en kaartjes op aanvraag
Wat heeft God

Belangri jke

l?
voor de heme
om klaar te zijn digt nu alle mensen
Wat moet ik doen
(...) verkon
gesteld heeft
zonden! ‘God

m dat Hij een dag
Keer af van uw
len’ (HandeBEKEREN. Daaro
aardig zal oorde
alom, dat zij zich
aardbodem rechtv Christus als uw Verlosser.
op welke Hij de
Jezus
. Vertrouw op
mij GELOOFT zal
lingen 17: 30,31) opstanding en het leven; die
de
.
Jezus zei: ‘Ik ben
(Johannes 11:25)
ven’
gestor
ook
leven, al was hij

40

Kerk
Hersteld Hervormde
| Uitgave van: Evangelisatie

Is er

| Is er leven na de dood?

een gratis Bijbelboek?
aam.
Wilt u een gesprek of
even langs bij onze Bijbelkr
Kom vandaag gerust
aangeboden namens lduin-Vrijhoeve-Capelle
Deze kaart wordt u
de Gemeente ’s-Greve
de Hersteld Hervorm tie contact op met:
informa
meer
derlinden@kpnmail.nl
voor
Neem
T 0416-533852, E wmvan
Air Mission
Ds. W.M. van der Linden,
n met dank aan the Open
Folder tot stand gekome

(Ezechiël 18:
23)

serie belangrijke vragen

ar bent
Zorg dat u klamel!
voor de he

Geloof jij in een
leven na de doo
d? Stopt je leven bij de doo
d, of krijgt het
een vervolg?
tenen geloven
Chrisin een hemel
en een hel. Als
waar is, waar
dat
ga jij dan heen
?
Wat
als je sterft?
Het is geen vraa
g of je ooit ster
ft, dat is zeker.
je bestemming
Is
na de dood beke
nd?
Aan het einde van
je leven wacht God
als Rechter. Dan
valt de beslissing
voor eeuwig leven
, of eeuwige dood
Vandaag ontmoet
.
Hij je als Redder.
Buig, bidt, leef!

Spreekt

1302 | Folder uit de

Éénmalig gebruik: € 25,-

» Aanvullende suggesties zijn welkom.

“Zou Ik enigszin
s lust hebben
aan de doo
d van de god
delozen?
de Heere
HEERE;
is het nie
als hij zic
t,
h bekeert
van zijn we
gen,
dat hij leve?”

te redden?
gedaan om ons ons, dat Christus voor ons

Zijn liefde jegens waren´ (Romeinen 5:8). De
´God bevestigt
ars
r zonde is, is
wij nog zonda
gestorven is, als us, de Zoon van God, die zonde de zonde,
op
Heere Jezus Christ van zondaren. Hij droeg de straf de hemel te
in
gestorven in plaats te kunnen vergeven en ons
om ons de zonde
en.
breng

Kosten

Leven
na de dood?

en
levde
na dood?

Landelijke Evangelisatiedag 2020

Doe het werk van
een evangelist
Spreken over God en Zijn Woord is goed en nodig,
maar hoe doe ik dat? Kom voor stimulans, toerusting
en bemoediging naar de landelijke Evangelisatiedag.
Deze vindt plaats in Lunteren op 15 februari 2020.
De dag is bestemd voor iedereen die zich bekommert
om het heil van zijn naasten. In een lezing en diverse
workshops diepen we het thema praktisch uit.
Daarnaast is er ruime gelegenheid voor ontmoeting.

D

e heer Piet Bloed neemt u in zijn boeiende
hoofdlezing mee op zijn weg van boer naar
evangelist. Het thema van zijn lezing is: ‘Van
veehouder in het natuurgebied tot evangelist in de grote
stad’. Piet heeft veel ervaring met evangeliseren. Hij is
gedreven om medechristenen aan te sporen vrijmoedig
over God te spreken.

In het vervolgprogramma kunt u in twee rondes telkens
een workshop volgen. U kunt kiezen uit de onderwerpen:
1. Luisteren naar de Heilige Geest (ds. H. Zweistra)
2. Evangeliseren als anderen slapen (Hermine den
Breejen en Marja Liefting)
3. Deur-aan-deur-evangelisatie (Wilfred Heijns)
4. Kinderevangelisatie aan huis (Liesbeth van Klinken)
5. Betere evangelisatiegesprekken - gesprekstechniek
kan helpen (Cor van Brummelen)
6. Opleiding tot evangelist m/v (ds. R.W. Mulder)
Voor de workshops kunt u zich tot en met 8 februari
2020 inschrijven via de website van de HHK.
Op deze site kunt u ook meer informatie over deze dag
vinden. Telefonisch opgeven bij het kerkelijk bureau is
ook mogelijk.

Verkondigt
onder de volken
Zijn daden.
(Psalm 9: 12b)
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