Agenda samenkomsten juni 2017

Juni 2017

Dinsdag 20 juni Huiskring 20:00
Zondag 4 juni 10:00 uur Pinksteren
samenkomst met viering Avondmaal uur
Spreker: Connie Karsten
Woensdag 21 juni 20:00 uur
Dinsdag 6 juni Huiskring 20:00 uur Sing-In
Donderdag 8 juni Volvo kring
14:30 uur thv familie Bakker

Zondag 25 juni 10:00 uur
Spreker: Nelleke Bosshardt

Zondag 11 juni 10:00 uur
Spreker: Jan Smit

Zondag 2 juli 10:00 uur
samenkomst met viering Avondmaal
Spreker: John Karsten

Dinsdag 13 juni Bijbelleeskring
20:00 uur

Zondag 18 juni 10:00 uur Zendingszondag
Sprekers: Freek en Mina van der Spek

Verjaardagen juni 2017
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Verhuizing

De vrucht van de
Geest is zelfbeheersing
Studie door John
Karsten op pag. 3 e.v.

Door Zijn dood
kunnen wij leven!
Tieners in beweging,
pag.7

Die schreeuw werd
haar fataal
Dreiging en moord in
Kenia, pag. 9

Verhuizen brengt altijd onrust met zich mee. Je moet nadenken
of je spullen wel allemaal in het nieuwe huis kunnen. Als je niet
je eigen huis kunt kiezen is het nog onrustiger. Onze Gerrit kan
daarvan meepraten. Hij heeft een piepklein kamertje gekregen,
maar… hij begint al te wennen aan zijn nieuwe stek.
Zijn adres is: Gerrit Poolen, Hoog Kanje 272 kr 27,
3708 DN ZEIST

2

De vrucht van de Geest is zelfbeheersing

De eerste vrucht van de Geest is liefde,
de laatste is zelfbeheersing. In de Griekse wereld, maar ook wel bij ons zal een
goede schrijver in een opsomming het
belangrijkste aan het begin zetten en/of
aan het einde. Paulus begint met het
belangrijkste, namelijk liefde. God is
liefde, en christenen worden opgeroepen elkaar lief te hebben. Liefde is dus
de allerbelangrijkste deugd (1 Cor. 13).
Zelfbeheersing in de GrieksRomeinse wereld
Zelfbeheersing staat aan het einde van
de opsomming. Dit is ook een plaats
met nadruk. Voor de Grieken en Romeinen is zelfbeheersing een belangrijke, zo niet de belangrijkste deugd.
De wijsgeer Socrates beschouwde zelfbeheersing als de eerste deugd, omdat
het de basis is voor al het andere.
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nodig om te leven. Wij mogen er ook
van genieten. Echter, als we geen
weerstand kunnen bieden aan allerlei
hapjes, waardoor we ernstig overgewicht krijgen, dan schieten we tekort
aan zelfbeheersing. Pas echter op voor
de gedachte dat iemand die dik is dus
te veel eet en zich niet kan beheersen.
Er spelen wellicht ook andere factoren
een rol.
Seksualiteit is ook een sterke kracht.
Die is nodig voor voortplanting, enz.
Buiten het huwelijk kan seksualiteit
ontsporen. Voor Grieks sprekenden
kan zelfbeheersing ook slaan op juist
gedrag in seksueel opzicht.
Dit kan ons verbazen. Immers, de beroemde Atheense staatsman en redenaar heeft ooit gezegd: Wij (Atheners)
hebben een wettige echtgenote voor
wettige nakomelingen, vriendinnen
voor “plezierige omgang” en prostituees voor “fysieke ontspanning”.
Bij zelfbeheersing zou Demosthenes
denken aan het vermijden van overdaad en het zich houden aan de sociale
normen. Wie teveel geld uitgeeft aan…
schiet tekort in zelfbeheersing.

Aristoteles gaat verder. In zijn bespreking van wat tot een goed leven leidt
(Eth. Nic.VII.1-11) maakt hij onderscheid tussen de wijze mens die helemaal geen verkeerde verlangens kent, en Als Pericles, een andere beroemde
de persoon die wel de verleiding voelt,
Atheense staatsman zijn vrouw verlaat
maar deze kan weerstaan.
om bij zijn vriendin te gaan wonen, is
dit ook een tekort schieten in zelfbeZelfbeheersing veronderstelt verlangens heersing. Na zijn dood is die vriendin
die al dan niet goed zijn, afhankelijk van dan ook vermoord door andere vrouwat we verlangen. Voedsel hebben we
wen in Athene.

De man die christen werd moest afstand doen van vriendinnen en prostituees en zich beperken tot zijn eigen
vrouw (1 Kor. 7:1-8). Zelfbeheersing is
dan ook nodig.
Christenvrouwen zouden ook aan die
verandering moeten wennen. Immers,
nu moesten zij niet slechts zorgen voor
een paar wettige kinderen en het huis
runnen. Zij moesten nu ook een goede
vriendin zijn voor hun man, zonder de
opleiding in muziek en algemene ontwikkeling waar beroepsvriendinnen in
uitmunten. Ook moest zij klaar staan
voor seksuele omgang.
Zelfbeheersing in de Bijbel
Het Griekse woord komt zeven keer
voor in het Nieuwe testament, als
naamwoord, werkwoord en bijvoeglijk
naamwoord. Als laatste van de reeks
“vrucht van de Geest” in Galaten 5 en
verder in de volgende verzen.
Handelingen 24:24-26: 24 Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw
Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij
over het geloof in Christus Jezus te zeggen had.
25 Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid
en zelfbeheersing en over het komende oordeel
van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig
kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid
ben, zal ik u weer laten roepen.’ 26 Maar
intussen hoopte hij dat Paulus hem geld zou
aanbieden; daarom liet hij hem telkens weer
komen voor een gesprek.
Paulus is een gevangene. Hij wordt verhoord door Felix. Felix was de

Romeinse proconsul van Judea
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en Samaria van 52-54 na Christus. Hij was het hoogste gezag. Zijn
echtgenote Drusilla was Joodse, een
dochter van de Joodse koning
Herodus Agrippa I. Drusilla was jong
getrouwd met een andere koning, die
verliet zij om de echtgenote van Felix
te worden. Die was ook al twee keer
eerder getrouwd geweest. Zelfbeheersing sprak hem duidelijk niet aan.
1 Kor.7:9: 8. Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen
zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 9 Maar
wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen
dan te branden van begeerte.
In hoofdstuk 7 van zijn brief geeft
Paulus antwoord op vragen die de gemeente in een brief aan hem heeft gesteld. De eerste vraag van hun kant
vraagt eigenlijk om een voorschrift.
Christenen die getrouwd zijn, zouden
alle seksuele omgang moeten staken.
Paulus wijst dit idee resoluut af (1 Kor.
7:1-6).
Een tweede vraag betreft christenen
die weduwe of weduwnaar zijn geworden. Die zijn mogelijk al wat ouder.
Voor hen heeft Paulus advies. Zelf is
hij ongetrouwd. Daardoor heeft hij
niet de zorg van vrouw en kinderen en
kan hij zich geheel wijden aan het werk
van de Heer. Zijn advies is: blijf, zo
mogelijk, ongetrouwd. Echter, als zij
het niet kunnen opbrengen (d.w.z. als
zij in zelfbeheersing tekort schieten)
dan doen zij er beter aan te trouwen.

In onze tijd zijn ook mensen die ongetrouwd zijn. Zij hebben er niet altijd
zelf voor gekozen. Soms wordt een huwelijk op latere leeftijd gesloten. Ongetrouwd zijn is wel een mogelijkheid
m.b.t. zorgen voor anderen.
1 Kor.9:24-27: 24 Weet u niet dat van de
atleten die in het stadion een wedloop houden er
maar één de prijs kan winnen? Ren als de
atleet die wint. 25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten
doen het voor een vergankelijke erekrans, wij
echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom
ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht
ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.
27 Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels
opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.
In hoofdstuk 9 verdedigt Paulus zich
door te wijzen op rechten waarvan hij
geen gebruik maakt. Tegenstanders beweren dat Paulus in zijn eigen onderhoudt voorziet, omdat hij zou weten
geen echte apostel te zijn. Paulus zegt
dat hij afziet van rechten om geen belemmeringen voor het Evangelie op te
werpen. Hij heeft het recht een echtgenote op kosten van de gemeenten mee
te nemen, maar doet dat niet. Zijn levensstijl, werken voor zijn onderhoud
en geen vrouw hebben, vereist discipline. Hij vergelijkt het met wat een atleet
of sportman moet doen. Om te kunnen
deelnemen en winnen is zelfbeheersing
nodig.
Titus 1:8: 7 Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag

mag niet eigenzinnig optreden, niet drif5
tig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 8 hij moet
juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen,
rechtvaardig, toegewijd en beheerst.
Paulus schrijft aan zijn medewerker
Titus. Die is op het eiland Kreta. Daar
moet hij leiders in de gemeenten aanstellen. Paulus noemt een aantal vereisten. Daaronder is ook de vereiste dat
de persoon “zich kan beheersen”.

pen. Daarbij hoort dus ook zelfbeheersing.
Tot slot
In dit leven willen wij vaak hebben wat
wij zien. Kinderen die televisiereclame
zien van speelgoed roepen vaak: “Dat
wil ik.” Goedkope winkels verkopen
goed omdat zij zo goedkoop zijn en wij
dan vanwege de korting soms/vaak kopen wat we niet nodig hebben.

Wat geeft u maandelijks aan de
6
gemeente?Als het voldoende is
en aantoonbaar (via de bank) dan is
het ook nog belastingaftrekbaar.
Wat betreft eten en drinken geldt: wat
u niet in huis heeft kan u niet verleiden. Genieten mag, maar genieten met
mate is wel zo gezond en betaalbaar.
Ken uw zwakte, en stel uw grenzen. U
bent ook als een sportman, maar u
“rent” voor een betere prijs.

2 Petrus 1:5-3-8: 3 Zijn goddelijke macht
heeft ons alles geschonken wat nodig is voor
een vroom leven, door de kennis van hem die
ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften
gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de
begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de
goddelijke natuur.
5 Span daarom al uw krachten in om uw
geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw
deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis
met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7 uw
vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters
met liefde voor allen.
8 Als u deze eigenschappen in overvloed
bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus
Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.
Petrus benadrukt eerst wat God heeft
gedaan en aan ons heeft gegeven.
Omdat wij geweldige beloften hebben
gekregen, kunnen wij toenemen in de
zeven genoemde goede eigenschap-

Alle mensen hebben het nodig om na te
gaan wat zij aan geld binnenkrijgen, en
dan wat er aan vaste lasten uitgaat.

Geef de Heilige Geest de ruimte om
Zijn vrucht in u te laten bloeien. De
mensen om u heen zullen het merken.

Christenen zijn rentmeesters. Een tip.
Begin met God.

John L. Karsten

Kinderen en tieners

Van de voorzitter Zendingscommissie
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BEZOEK
In de maand juni valt weer een ‘zendingszondag’. Een heel bijzondere: de Oase-gemeente heeft dan bezoek van een met haar verbonden zendingsechtpaar! Freek en Mina van der Spek.
Weet u dat er over hen (al worden ze niet bij name genoemd) iets in de Bijbel
staat? Paulus zegt in de brief aan de gemeente in Rome: “Ontvang haar (en hem) in
de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar (en hem) bij wanneer ze uw
hulp ergens voor nodig heeft, want ze zijn velen tot steun geweest.” (Rom 16:2 NBV).
Velen tot steun geweest? Beslist! In alle activiteiten i Bangladesh. De bijbelschool. De
hotelkerk. Verschillende andere gemeenten waar zij bij betrokken zijn. Bijbelstudie

en kadervorming. Meestal zijn ze vele duizenden kilometers van Nederland vandaan. In juni zijn ze in Zeist. Profiteer daarvan! Helaas kunnen Pop en ik er
niet bij zijn: wij zijn dan met vakantie in Frankrijk. Jammer, maar het kan nu niet
anders. Wij zullen Freek en Mina wel later in de maand ontmoeten.
Hans Cramer

God denkt elke dag aan jou
(Ps.68:19)
God houdt jou elk uur in het oog (2
Tess.3:3)

God zorgt elke minuut voor jou (1
Petr.5:7)
Omdat Hij elke seconde van je
houdt (Jer.31:3)

De tieners blikten op de laatste dag van april terug naar Pasen. Door Zijn dood
kunnen wij leven! We mogen van rups vlinder worden.

Van Freek en Mina
Van: Frederik vds Spek
Verzonden: maandag 1 mei 2017 11:43
Onderwerp: RE: verloftijd

Wij kijken er ook naar uit om in Zeist te zijn
en de broeders en zusters weer te ontmoeten. Lieve groet, Freek en Mina
Beste broeders en zusters,
Freek is weer een paar keer naar de Bijbelschool
geweest. Het is toch wel veel effectiever om persoonlijk contact te hebben met de Bijbelschoolstudenten. Er werden erg veel vragen gesteld en
persoonlijke belevenissen doorgegeven. Eén
student vertelde dat hij heel erg blij was. Hij had
de dag ervoor met zijn ouders gesproken over
de telefoon.

Toen deze student vier jaar geleden zijn
leven aan de Heer gaf, werd hij door
zijn ouders verstoten. Hij mocht niet
meer thuis komen. Vier jaar lang had hij
geen contact. Tot nu. Dit getuigenis laat
ons weer zien hoe drastische de stap is
die mensen hier maken als zij besluiten
om de Heer Jezus te volgen.

bomen geblazen. Men denkt dat al 9
tien procent van de mango-oogst verloren is gegaan. Er is natuurlijk een
veel belangrijkere oogst die binnengehaald moet worden. Er zijn hier zware
geestelijke stormen. We zien dat door
dit geweld er steeds meer terrein wordt
ingenomen door de boze. Hij beïnvloed de leiders die compromissen
De regentijd is hier ruim twee maanden sluiten. Tegelijkertijd hebben wij de
te vroeg begonnen. De rijst stond te
belofte van de Heer dat waar wij onze
rijpen op het land toen het water met
voet zetten het land ingenomen zal
bakken uit de hemel viel. De halmen die worden. We moeten niet kijken naar
geoogst moesten worden kwamen ondie stormen maar naar de Heer die de
der water te staan of kwamen plat op
macht heeft om die stormen te stophet water te liggen. Men is bang dat een pen. Bidt met ons mee voor een opgroot deel van de oogst verloren gaat.
wekking.
Er was niet alleen regen, maar ook har- Geweldig dat jullie achter ons staan en
de wind. De fruitbomen, vooral de
ons steunen met bemoedigingen en
mango’s, hangen als kleine vruchtjes in gaven.
de bomen. Nu moeten ze groter worden. Maar door de stormen worden
Hartelijke groet,
grote hoeveelheden vruchtjes uit de
Freek en Mina
Dreiging en moord in Kenia
Wekenlang was er geen contact te krijgen met Magdaline, de verantwoordelijke van de kinderhulp in Mathare Valley.
E-mails bleven ook onbeantwoord.
Alleen een E-mail met de paasgroeten
van de kinderen. Maar die mail was niet
te openen. Pas na Pasen kwam er een
reactie.
Op 22 maart werd mijn schoonzus (de vrouw
van Joel’s jongste broer) doodgeschoten. Ze was
gewoon op weg naar huis. Ze was aanvankelijk ook geen doelwit, maar ongewild getuige
van een overval op een veiligheidsbeambte.

Mijn schoonzus stond op
armlengte afstand toen de
overvallers hem neerschoten.
Zij schreeuwde van ontzetting. Die schreeuw
werd haar fataal, want de overvallers trokken
nogmaals hun pistool en schoten ook haar ter
plekke neer.
Het is een moeilijke tijd voor de familie, maar
Gods genade is genoeg. Wij, Joel en ik, moesten de begrafenis regelen en zorgen voor opvang
van de familieleden. Bid voor ons.
Magdaline

In Mathare Valley een gebied van krap
5 km² wonen ca. 1 miljoen mensen uit
60 verschillende stammen zeer dicht
op elkaar. De tussenmuren van de
hutten bestaan veelal uit modder, stro,
karton of vodden. De daken zijn
meestal van golfplaat. Op een van mijn
bezoeken zag ik een tekst ‘geboren om
te lijden’. Het zegt genoeg.

Maar niet alleen inwoners van de 10
wijk hebben te lijden.
Ook mensen daarbuiten en zelfs
buitenlanders die met goede
bedoelingen of vanwege hun werk
aanwezig zijn.
Piloot Camille C. mailt: ‘De huidige onveilige situatie in Nairobi zorgt er ook bij ons
(luchtvaartmedewerkers) voor dat we het hotel
niet uit mogen. Hopelijk verbeterd het allemaal snel.’
Misschien denkt u wel hetzelfde als ik:
’Wat moet ik ermee? Wat kan ik er aan
doen?’
Ik denk nog een station verder: ‘En
daar groeien mijn (sponsor)kinderen op?’
Marianne Loggers

Berichten uit Nepal

Actie Dipak
Nepal Gospel Outreach Center
(NGOC) is een organisatie die in oktober dit jaar haar 25-jarig jubileum
hoopt te vieren. Het is een organisatie
die zich vooral bezig houdt met evangelisatie door en voor Nepalezen.’
Eén van de werkers van het eerste uur
is Dipak. Ik ken hem al sinds 1999,
toen hij één van de studenten was die
naar de "Engelse les" bij ons kwamen.
Hij was een wat stille jongeman die
altijd trouw kwam. Enige jaren later is
hij bij NGOC gaan werken, eerst als

vrijwilliger en later is hij toegetreden
tot de vaste staf.
Zo is hij jarenlang de rechterhand geweest van Resham, die samen met zijn
vrouw Sita dit werk begonnen is. Ik
heb hem daar ook meerdere keren
ontmoet. Dipak is intussen getrouwd
en heeft samen met zijn vrouw 3 kinderen. Bij de laatste ontmoetingen die
ik met hem had vertelde hij me over
zijn droom: ooit een goede Bijbelschoolopleiding te mogen volgen,
waardoor hij nog beter zijn werk zou
kunnen doen in Gods koninkrijk.

Baniyapur
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Vorig jaar hebben we een actie
gehouden voor de bouw van een kerkje in Baniyapur. Het is één van de vele
kerkjes die gesticht zijn door NGOC.
Een paar weken geleden kreeg ik het
heugelijke bericht dat men met de
bouw begonnen is. Zie hier de foto’s.
Zijn plannen hebben vaste vorm aangenomen. Meer nog. Hij is al onderweg (met zijn gezin) naar Kerala in
India waar hij een 3-jarige opleiding
gaat volgen. Het is een bij ons niet onbekende Bijbelschool, want enige jaren
geleden heeft Tilak daar ook zijn opleiding gehad! De school staat goed bekend en heeft een niveau dat vergelijkbaar is met HBO bij ons.
Dipak en zijn vrouw zijn in geloof vertrokken. Tijdens hun verblijf in India
zullen ze ongeveer €335 per maand
nodig hebben, waarvan ze tot nu toe
€65 aan toezeggingen ontvangen hebben.
Daarom mijn vraag naar u/jou.
Wie is bereid om Dipak voor de komende 3 jaar te sponsoren. Elk bedrag
is welkom, hoe klein (of groot) ook.
Wie is bereid om deze toegewijde
dienstknecht van God financieel bij te
staan?
Giften kunnen onder vermelding van
'project Dipak' via de gemeente overgemaakt worden. Vermeld zo mogelijk
ook voor hoelang u/jij dit wilt en kunt
doen.

Later meer over dit kerkje.
Voor meer info: https:www.h4n.nl

God is oneindig groot
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Tijdens de zangdienst onder leiding van
Anneke Demmendal zongen we het lied
‘God is zo groot, oneindig groot’.
Mijn gedachten gingen onmiddellijk
naar het boek dat ik namens de gemeente op mijn verjaardag kreeg:
Hebben vogels knieën? Het gaat over vogels. Allerlei soorten vogels en ook nog
wilde vogels. Een wetenschappelijk en
ook nog eens rijk geïllustreerd boek.
Voor mijn vogelhobby (kanaries kweken) heb ik nu dus een gedegen naslagwerk. Geen christelijk boek, maar het
maakt me wel veel wijzer: ik ontdek
door dit boek zoveel meer van de oneindige grootheid van God.

voordat hij haar mocht treden.
De twee jonge vrouwtjes deden dat
Ik kijk nu ook met andere ogen naar het niet. Het verschil in de nesten en zorg
kleine grut in mijn volière. Intussen
voor de jongen is duidelijk. Het oude
hebben 10 jonge kanaries hun nest ver- vrouwtje voert de jongen in het nest
laten. Sommige - dat zijn de mannetjes - samen met het mannetje. Zodra de
beginnen al te ‘pruttelen’, dat wil zegjongen uitgevlogen zijn, begint zij aan
gen, ze proberen hun stembanden te
haar volgende nest. Het mannetje
oefenen tot een fluitconcert. Dat laatste
voert de jongen nog 3 weken.
zal nog wel enkele weken duren.
Daarna wordt het tijd voor zijn volElke toon die ik hoor - ongeacht zuiver- gende verplichting. Het vrouwtje voeof nog onbeholpen - herinnert me nu
ren en ook de jongen in het tweede
aan Gods oneindige grootheid. Want
nest! Hun jongen groeien als kool!
voor elke fluittoon die een kanarie moet
maken, doet hij 30 mini ademhalinDe jonge vrouwtjes moeten al het
gen per seconde!
werk alleen doen! Hun jongen doen er
dan ook heel wat langer over om zelfIk leerde dit voorjaar nog iets nieuws.
standig te worden.
Mijn oude kanarievrouwtje liet zich
Marianne Loggers
eerst goed voeren door het mannetje

Typische Evangelisch
Typisch Evangelisch. Een stroming
in perspectief. Laura Dijkhuizen en
Henk Bakker.
Amsterdam: Ark Media, 2017.
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De eerste vijf hoofdstukken zijn historisch, met aandacht voor o.a. opwekkingen, conferenties, opleidingen, organisaties en personen. In een intermezzo of tussenstuk is er aandacht
voor kunst en muziek. Dan zijn er uitgelichte thema’s die vroeger maar ook
nu van belang zijn. Zending, leiderschap en Israël mogen genoemd worden. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Toch is het voor het tijdvak dat
behandeld is, zeker afdoende. Voor
ouderen zijn er vele herkenbare zaken
en personen. Voor jongeren kan het
zicht geven op recente wortels.
John Karsten (zelf aanwezig bij de presentatie)
Noot van de redactie: John en Connie Karsten hebben beiden een bijdrage mogen leveren voor dit boek: in
hoofdstuk 3 vindt u in een notendop
de geschiedenis van de Centrale Pinkster Bijbelschool (later Azusa geheten)
en een pagina informatie over de gebroeders Cees en Paul van der Laan
die van grote betekenis waren voor
bovengenoemde school en voor de
Pinksterbeweging in zijn geheel.

Boeken aankondigen of bespreken is
geen vaste rubriek in ons blad. Dit boek
willen we echter wel onder aller aandacht brengen. Connie en ik (John)
hebben er aan meegewerkt. Het onderwerp is zowel boeiend als verblijdend.
Het gaat om de brede en veelkleurige
Bindwijze: Hardcover
stroming die Evangelisch heet, en wel
Pagina's: 320
van na de Tweede wereldoorlog. De
Prijs: 27,95
behandeling is aan de hand van thema’s.

Stap uit je bubbel
‘Stap uit je bubbel!’ Hoe vertegenwoordig
je Jezus in een post-christelijke samenleving?
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eigen buurt of netwerk zoeken naar
nieuwe waarden, nieuwe vormen van
gemeenschap en naar iets om in te geloven.

Zelf uit je bubbel stappen
Uiteraard worden bezoekers van het
congres ook zelf uitgedaagd om uit hun
bubbel te stappen, door muziek en een
22 juni 2017 vindt het jaarlijkse congres
interactief programma. Verder krijgen
van MissieNederland plaats in Het Baken, ook praktijkverhalen een podium en is
Woerden. Het congres draagt als thema
er tijd om te netwerken.
‘Stap uit je bubbel!’ en speelt hiermee in
op de actualiteit van de Westerse samen- MissieNederland
leving. “De samenleving is veranderd en postMissieNederland (voorheen EA-EZA)
christelijk te noemen. Daarbij zien we toenemen- is een breed missionair netwerk van
de polarisatie. Hoe kunnen we daar als kerk een honderden christelijke organisaties en
antwoord op bieden?”, stelt Jonathan Zeijl,
plaatselijke gemeenten, negen kerkgerelatiemanager bij MissieNederland. “Het nootschappen en vele betrokken indiis broodnodig dat we uit onze bubbel stappen.”
viduen. Met gebundelde krachten
spannen we ons ten volle in om de
Hoofdspreker tijdens het congres is dr.
Kerk te helpen haar missionaire roeLinda van de Kamp. Zij is cultureel
ping in èn vanuit Nederland vorm te
antropologe en universitair docent bij
geven.
de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze doet op dit mo- Informatie en aanmelden
ment onderzoek naar stedelijke heront- Het congres vindt plaats op donderwikkeling met haar onderzoeksproject
dagmiddag 22 juni van 13.30 uur tot
Yoga, Bingo en Gebed in Stedelijke Vernieu- 17.00 uur. De toegang is gratis.
wingsgebieden. Daarnaast is ze betrokken
Kijk voor aanmelden en voor meer
bij Hoop voor Noord, een multiculture- informatie op
le gemeente in Amsterdam-Noord.
www.missienederland.nl/congres
Aan de hand van voorbeelden
bespreekt Van de Kamp wat we kunnen
leren van christenen en niet-christenen
die met gezamenlijke initiatieven in
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