
Dit is Mijn 
Lichaam

I N  M E M O R I A M

Hans Eschbach

S T R AT E G I S C H E  V I S I E

We hebben discipelen 

nodig die discipelen 

maken

G E M E E N T E G R O E I G R O E P E N

Landelijke Gemeente-

GroeiGroepen dag

P I O N I E R S P L E K K E N

Tekenen van Gods 

belofte voor deze wereld

JULI 2019 - NUMMER 140



2       E W N I E U W S

In memoriam
Hans Eschbach

GemeenteGroeiGroepen

Onderwijsprogramma 2019-2020

In het vertrouwen dat Gods Geest mijn 
leven leidt, wil ik verdergaan'

Ik hoop dat onze gemeente verder tot bloei 
mag komen door het werk van de Heilige Geest'

Maatwerk voor de lokale gemeente

Schoon Schip

6

7

14

15

16

17

18

Een uitgave van het 

Evangelisch Werkverband. 

Eendrachtstraat 29a

3784 KA Terschuur

T (0342) 46 00 10

E info@ewv.nl

I www.ewv.nl

Bank NL02 INGB 0006 8814 55

KvK 41187610

Btw NL8059.94.464.B01

I N  D E Z E  E D I T I E

12

4

Pioniersplekken 
zijn tekenen van 
Gods belofte 
voor deze wereld"

R A M O N  D E  B O N T E

We hebben 
discipelen nodig 
die discipelen 
maken"

S T R AT E G I S C H E  V I S I E

8

'

'

"

"Dit is Mijn 
Lichaam



       E W N I E U W S   3

Voor een kruispunt rem je af. Je hebt dan even tijd 

nodig om te bepalen welke weg je inslaat om op de 

bestemming te komen.

Als organisatie en beweging hebben we de afgelopen 

jaren in een hogesnelheidstrein gezeten, mede door 

de There is More-conferenties en andere landelijke 

en regionale dagen. We hebben dan ook grote zegen 

gezien en velen die werden aangeraakt; mensen 

die moed, kracht en gaven ontvingen voor hun 

persoonlijke situatie en om de eigen roeping gestalte 

te geven. Tegelijkertijd constateren we dat het nodig 

is om zulke veranderingen in je leven of dat van de 

gemeente ook te begeleiden. Een follow up is dan 

nodig. Daarom hebben we een groeitraject naar 

discipelschap uitgewerkt. De beste plek om discipelen 

te vormen die zelf ook discipelen gaan maken, is voor 

ons de plaatselijke kerk/gemeente. De plaatselijke 

kerk is de kerk waar Gods koninkrijk mag worden 

geproefd en van daaruit gaat het naar alle terreinen 

van het leven en alle domeinen van de samenleving. 

Dus we nodigen u uit om van ons onderwijs rondom 

discipelschap en de Heilige Geest gebruik te gaan 

maken. Het zal voor u en uw kerk een zegen zijn!

 

Na een tijd van bezinning op onze missie, de 

geestelijke vernieuwing van de Kerk, hebben we 

gekozen voor meer focus. Niet het vele is goed, 

maar het goede is veel. We hebben onze missie 

scherpgesteld. Ook is er tijd genomen om de 

processen en mensen achter het zichtbare werk goed 

te organiseren. Kijk bijvoorbeeld naar onze prachtige 

nieuwe website www.ewv.nl.

 

Wat kunt u van het EW verwachten? Nu, het EW blijft 

een inspiratieplek, waar je mag ontvangen wat God 

wil geven. Dat kunnen There is More-conferenties 

of toerustingsdagen zijn. Het zal ook meer en meer 

een leerplek worden, een plek waar je kunt groeien in 

discipelschap. Leren wat jouw identiteit in Christus is, 

ontdekken wat de gaven van de Geest zijn en wat je 

roeping is. Tenslotte zijn we ook echt een oefenplek 

voor discipelschap. Onze pioniersplekken zijn daar 

een mooi voorbeeld van. 

 

Tenslotte nog iets persoonlijks. Velen vragen mij: 

En, hoe was je sabbatical? In het begin van 2019 

heb ik drie maanden een sabbatical gekregen om 

even te mogen afremmen, na jaren van te hard 

werken. Het was goed om bij mijn gezin te zijn, maar 

tegelijkertijd was het ook een periode waarin ik werd 

geconfronteerd met geestelijke strijd. Het heeft me 

geleerd hoe je bij God kunt schuilen en hoe je ermee 

om mag gaan; deze roeping is geen neutraal terrein 

en we vragen uw gebed. Ook was het een periode 

van verlies. Ds. Hans Eschbach overleed op 26 maart 

jongstleden en ik heb hem vaak mogen bezoeken 

tijdens zijn ziekbed. Kinga Ban, een goede vriendin 

van mij met wie ik veel liedjes heb geschreven 

voor Sela overleed ook korte tijd daarna. Bij mijn 

jongste zoon werd in deze periode lymfeklierkanker 

gediagnosticeerd; hij wordt nu behandeld en het is 

iets wat ons als gezin raakt. Al met al een onrustige 

periode. Maar ik weet hoe ik in de aanwezigheid van 

God moet verblijven en we zijn vol goede moed, ook 

voor het nieuwe seizoen van het EW.

Mijn wens en gebed voor u is, dat u de vrede die 

hart en gedachten te boven gaat: de vrede van 

Jezus en de Heilige Geest zult ervaren. Onze Helper 

is er altijd bij en zal er altijd zijn. Ook in de komende 

zomervakantie.

  

Tot slot wijs ik u op de GGG-dag op zaterdag 

7 september. U bent van harte welkom!

 

God zegene u,

 

HANS MAAT

Directeur Evangelisch Werkverband

Dit zegt de HEER: 
Ga op de kruispunten 
staan, denk na, kijk 
naar de oude wegen. 
Welke weg leidt naar 
het goede? Sla die in, 
en vind rust. Jer: 6:16



4       E W N I E U W S

I  n de afgelopen tijd hebben we scherpe 

keuzes gemaakt. Keuzes om bepaalde 

activiteiten, materialen en cursussen te 

verbeteren en om onderdelen stoppen. We zijn 

biddend op weg gegaan naar een strategische 

visie en plan voor de komende jaren.

In de jaren die achter ons liggen, hebben we 

veel ruimte gevraagd voor het werk van de 

Heilige Geest.  Dat is blijvend nodig, maar 

tegelijkertijd is die aandacht voor de Geest 

een opmaat naar een bredere visie. Die visie is 

het diepe besef dat een levende Kerk luistert 

naar Woord én Geest en waarin het gaat over 

de werkelijkheid van Gods koninkrijk in ons 

midden. De leidende vraag is voor ons voluit 

missionair en luidt: 'Hoe krijgen we als Kerk 

impact op de samenleving en winnen we in 

Zijn kracht mensen voor Christus?' We hebben 

discipelen nodig die discipelen maken!

Ons doel is een 

nieuwe generatie 

volgelingen van Jezus 

helpen op te staan. Een generatie 

die de eigen leefomgeving durft en 

kan veranderen door Gods genade en 

kracht. We vormen discipelen die ook zelf 

discipelen willen maken. 

Als we luisteren naar de 

behoeften van velen die bij ons 

aankloppen, dan horen we:

 � Hoe kan ik Jezus beter leren 

kennen, meer ervaren en 24/7 

leren wandelen met Hem?

 � Waar kan ik leren op welke 

manier de Heilige Geest nu al 

werkzaam is in mijn leven en 

omgeving?

 � Kan ik vervolgens ook zelf iets 

doen met wat ik heb ontdekt in Gods 

koninkrijk?

Onze inzet is er dus op gericht dat u en jij:

 � Gods aanwezigheid ervaren.

 � Gods hart en wil voor ons beter leren kennen.

 � God leren dienen door een actieve 

christelijke levensstijl, waarin je uitreikt naar 

anderen.

We hebben discipelen nodig 
die discipelen maken'

'

Het EW is een beweging van 

geestelijke vernieuwing voor de 

kerk. We werken vanuit en voor 

de Protestantse Kerk. Zij die 

afkomstig zijn uit andere delen 

van de kerk en van onze diensten 

gebruik willen maken, zijn van 

harte welkom. 
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1. Inspiratieplek

Je mag ontdekken en ontvangen

Als EW organiseren wij al jaren bijeenkomsten 

waarin je mag ontvangen wat God je wil 

geven. We willen een inspiratieplek zijn 

voor jou. Dit zijn onder meer de There is 

More!-conferenties en studiedagen. Maar 

het is onvoldoende als dit beperkt is tot één 

moment en juist daarom bieden wij een 

follow-up in de plaatselijke kerk.

2. Leerplek

Je krijgt onderwijs om te groeien

We willen graag een leerplek zijn waar jij je 

kunt ontwikkelen, samen met de mensen in 

jouw gemeente of plaats. Er zijn leerlijnen 

met cursussen ontwikkeld (en nog in 

ontwikkeling), om te groeien in de relatie 

met Christus en de Heilige Geest. En om te 

ontdekken hoe God jou wil gebruiken in Zijn 

koninkrijk. Voor kerkenraden is er een apart 

begeleidingstraject mogelijk. 

3. Oefenplek

Jij wordt gezonden in jouw wereld

Hoe zou het zijn als je vervolgens een 

oefenplek of kerkplek hebt, waarin je gaat 

doorgeven wat je hebt ontvangen en geleerd? 

In jouw situatie en op de plek waar jij bent 

geroepen. Je kunt denken aan pionieren of 

het opstarten van een huiskerk, het door-

ontwikkelen van de GemeenteGroeiGroep. 

Maar ook het starten van een gebedsgroep of 

deelnemen aan een ander initiatief behoort 

tot de mogelijkheden. We zijn niet alleen op 

zoek naar het grote en bijzondere, want God 

werkt net zo goed in andere verbanden. 

We hebben als EW onze interne organisatie 

al net zo opgezet. Voor iedere plek 

(inspiratieplek, leerplek of oefenplek/

kerkplek) is een stafwerker verantwoordelijk, 

die samen met het kantoorteam en 

vrijwilligers de schouders eronder zet.

Theologische vernieuwing

Vanouds hebben wij veel aandacht voor

predikanten, kerkelijk werkers en leiders. 

Onze theologische vernieuwing en 

inzichten willen we blijvend met hen delen. 

Zo kunnen zij naast boekuitgaven en 

conferenties ook aanhaken bij een tweejarige 

leergemeenschap waarin ze met elkaar 

discipelschap oefenen in kleine groepjes die 

wij 'huddels' noemen. 

Wat is onze missie?

Als EW zijn we een netwerk van christenen 

en van plaatselijke kerken, afkomstig uit de 

Protestantse Kerk in Nederland en daar-

buiten.

Wat is onze opdracht?

 � Wij zoeken naar wegen om de Kerk diep-

gaand te vernieuwen, vanuit het verlangen 

naar méér van Jezus Christus. 

 � We geloven dat meer ruimte voor de 

Heilige Geest groei geeft in Kerk en 

mensen. We onderwijzen de principes van 

het koninkrijk van God. 

 � Binnen ons netwerk ontdekken en ervaren 

gelovigen en leidinggevenden meer van 

God. Ze ontvangen diepgaand onderwijs 

en ontwikkelen zich op oefenplekken tot 

discipelen die mensen winnen voor Jezus 

en hun omgeving veranderen.

Meedoen

Deze opdracht gaat over u en jou. Dus we 

nodigen u uit om mee te gaan doen. Hoe mooi 

zou het zijn als we overal in ons land kerken 

en gelovigen zien, die investeren in groei en 

die zelf als discipel anderen daarin betrekken. 

We zijn volop bezig om als staf en kantoor-

team deze stappen voor te bereiden en uit 

te werken. Sommige activiteiten moeten 

groeien. We werken ook graag samen met 

anderen, zoals bijvoorbeeld de diensten-

organisatie van de PKN of de stichting 

Nederland Zoekt. In de komende tijd zullen we 

meer publiceren in de nieuwsbrieven en op de 

nieuwe website. We laten dan ook stafleden 

en betrokken vrijwilligers aan het woord.

HANS MAAT



Op 26 maart 2019 is ds. Hans Eschbach, 

onze oud-directeur, overleden. We hebben 

daar eerder via onze mailcontacten en 

een overlijdensadvertentie aandacht aan 

gegeven. Ook in deze nieuwsbrief willen we 

ds. Hans Eschbach gedenken.

In ds. Hans Eschbach verliezen we een 

betrokken en krachtige stem binnen de 

Protestantse Kerk. Van 1995 tot aan 2012 is 

hij respectievelijk als bestuurslid, voorzitter 

en directeur actief geweest namens het 

Evangelisch Werkverband. 

In een memoriam van dr. Arjan Plaisier, 

voormalig scriba van de Protestantse Kerk 

in Nederland, lees ik: 

Hans heeft Christus en de kerk gediend 

met hart en ziel. Als ik Hans tegenkwam, 

dan was er altijd Geest en altijd vuur. Met 

een uitdagende vraag, een prikkelende 

opmerking, nooit dof, nooit vlak, zo kende 

ik hem. Klaterend als een beek, zo ging hij 

ook door het laagland van de Protestantse 

Kerk. 

In de periode van zijn ziekte heeft Hans, 

toen preken niet meer ging, veel getuigd 

van zijn geloof in God. Dit deed hij via 

Facebook en in het persoonlijke contact 

met velen die hem thuis bezochten. Zelf 

heb ik hem ook een aantal keren mogen 

bezoeken. Hoewel het moeilijk was om te 

zien hoe zijn lichaam aftakelde, behield hij 

zijn humor en zijn geloof, tot het laatst.

Hoe zou het zijn als…

Hans kennen wij onder meer van zijn 

gevleugelde uitspraak 'Hoe zou het zijn 

als', die de kerk in Nederland veel heeft 

opgeleverd: 

Hoe zou het zijn als er allemaal kleine

groepen zouden ontstaan die als vernieuw-

ende cellen in de kerk werkzaam zijn? 

Zo werd het GemeenteGroeiGroepenplan 

geboren. 

Hoe zou het zijn als we iedereen een 

welkom-thuiservaring zouden geven? 

En zo werd een toer georganiseerd door 

Nederland: Welkom thuis. 

Hoe zou het zijn als de moederkerk 

zwanger wordt en er nieuwe kinderen 

worden geboren? En zo zijn de Protestantse 

pioniersplekken ontstaan.

Hoe zou het zijn als we zorgdragen voor 

al die gelovigen die uit andere delen van 

de wereld hier komen wonen? En zo werd 

Hans een voortrekker in zorg voor de 

migrantenkerken. 

Nadat hij te horen had gekregen dat hij 

ernstig ziek was zei hij: 'Ik ga hemelen. 

Jullie moeten de fakkel van evangelische 

vernieuwing maar verder dragen. Je krijgt 

mijn fakkel, want helaas, ik kan hem niet 

meer zelf verder dragen.'

Als bestuur, directie, stafteam en 

medewerkers bidden wij zijn vrouw Kea 

en de kinderen troost en Gods krachtige 

nabijheid toe om zonder Hans verder te 

gaan. Wij zullen hem missen!

HANS MAAT

‘Ik ga hemelen’
IN MEMORIAM DS. HANS ESCHBACH
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Sinds september 1999 is er elk jaar 

nieuw materiaal uitgebracht voor 

GemeenteGroeiGroepen. Hoe is dit 

ontstaan? Hoe gaat het verder?

Indertijd hebben ds. Hans Eschbach, ds. Erik 

Veenhuizen en ds. Jelle de Kok de visie voor 

GemeenteGroeiGroepen omgevormd tot een 

plan. Ds. Erik Veenhuizen had als nestor het 'klein 

kerkenplan' gelanceerd. Daarin gaf hij aan dat de 

toekomst van de kerken sterk bepaald zal worden 

door de kracht van de kleine groepen. 

Ds. Hans Eschbach was in zijn eigen gemeente 

gaan experimenteren met groeigroepen. Die 

werden 'GemeenteGroeiGroepen' (GGG) 

genoemd, omdat het groepen van de 

gemeente waren die zorgden voor groei in 

geloof, gemeenschap en getuigenis. 

Ds. Jelle de Kok was van 1999 tot 

2002 vrijgesteld om dit als pionier 

te introduceren in vele kerken binnen de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de loop 

van de jaren is er ook buiten de PKN steeds meer 

belangstelling ontstaan voor dit materiaal en de 

visie die erachter zit. 

20 jaar verder

Inmiddels zijn we 20 jaar verder en is 

er heel wat afgeschreven en gedacht. 

Het materiaal is van een eenvoudig 

A4-tje uitgegroeid tot een mooi doordacht 

boekje. Vele duizenden mochten erdoor groeien 

in geloof en onderlinge verbondenheid. Vaak was 

en is de GGG een springplank naar activiteiten in 

het grotere geheel, binnen of buiten de kerk. Als 

landelijke werkgroep blijven we gemotiveerd om 

nieuw materiaal aan te bieden. Omdat we geloven 

in de kracht van de kleine groep om te groeien in 

geloof, gemeenschap en getuigenis.

GROEIEN IN GELOOF, 
GEMEENSCHAP EN
GETUIGENIS

20 jaar
GGG
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Gespreksmateriaal 
voor GemeenteGroei-
Groepen
DOOR PETER SMILDE, PREDIKANT DRACHTEN

In een samenleving die steeds meer verbrokkelt, 

ontdekken we opnieuw de noodzaak en het belang 

van christelijke gemeenschapsvorming. Maar 

hoe ziet die gemeenschap eruit, hoe ervaar je 

die gemeenschapsvorming en hoe kun je daarin 

groeien? 

Toen Jezus afscheid nam van Zijn leerlingen, nam Hij 

niet individueel afscheid van hen. Hij blies met Zijn 

heilige adem over de gezamenlijke discipelen en zei: 

'Ontvang de Heilige Geest' (Johannes 21). Zo schiep 

Hij een beweging van christenen, een community, 

een unieke gemeenschap, waaraan Hij Zich 

persoonlijk verbond en die de wereld introk met het 

evangelie. Paulus noemt deze beweging 'het lichaam 

van Christus'. Dat is nogal wat. Jezus identificeert 

Zich met mensen zoals wij en wil zo zichtbaar zijn in 

de wereld! Maar is dat ook zichtbaar?

Doe een bodyscan 

Het spiksplinternieuwe gespreksmateriaal leidt je 

langs allerlei thema's die te maken hebben met 

'samen christen zijn'. Denk bijvoorbeeld aan: Eet je 

wel eens samen? Heeft iedereen een plek en een 

taak in de groep? Is er ook ruimte voor christenen die 

in het bijzonder 'oren' hebben voor het verstaan van 

de stem van God? Of juist handen om praktisch te 

helpen en te zorgen? Of verstand om het evangelie 

te begrijpen en over te brengen? Of vleugels om 

over je muren heen te kijken? Kortom: lijken jullie als 

christelijke gemeenschap op Christus en doen jullie 

wat Hij van jullie verwacht? 

Als je dit wilt onderzoeken, kun je als gemeenschap 

starten met een zogeheten 'bodyscan'. Daarmee 

begint het gespreksboek. Door een aantal vragen te 

beantwoorden, krijg je zicht op de kwaliteit van jouw 

groep of kerk als lichaam van Christus. Aan het einde 

van het seizoen kun je de bodyscan herhalen, om 

te zien of jullie samen gegroeid zijn als lichaam van 

Christus.

Tegen eenzaamheid

Christelijke gemeenschapsvorming is een belangrijk 

wapen tegen eenzaamheid, een van de pijnlijkste 

Het nieuwe gespreksboek voor de 

GemeenteGroeiGroepen is beschik-

baar. Het thema is: Dit is Mijn 

Lichaam. De kracht van christelijke 

gemeenschappen staat hierin 

centraal.

'Dit is Mijn Lichaam'
De kracht van de christelijke 
gemeenschap in een 
verbrokkelende samenleving
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problemen van onze tijd. Eenzaamheid ontstaat 

als verbanden afbrokkelen. Dat gebeurt op allerlei 

niveaus: gezinnen die uit elkaar vallen; schoolklassen 

waarin kinderen worden buitengesloten; collega's die 

elkaar frustreren; buren die elkaar niet meer kunnen 

luchten of zien; vreemdelingen die niet geaccepteerd 

worden. 

Van de Nederlandse bevolking woont 17 procent (drie 

miljoen Nederlanders) op dit moment alleen en dat 

percentage neemt elk jaar toe. Op zich is daar niets 

op tegen. Jezus was ook single, en Paulus ook. Maar 

het zegt wel wat. Er is ontstellend veel (verborgen) 

eenzaamheid.

Het nieuwe 'wij'

In 1 Korintiërs 12 leert Paulus ons dat christenen geen 

losse lichaamsdelen zijn, die op hun eigen houtje 

de wereld intrekken met het evangelie. Wij zijn 

verbonden in Christus en kunnen niet zonder elkaar. 

Lange tijd werd er een beetje schamper gesproken 

over de Kerk. Maar nu de Kerk kleiner wordt, 

ontdekken velen de unieke kracht van christelijke 

gemeenschapsvorming. De Kerk heeft velerlei 

gestalten, groot en massaal, maar ook klein, zoals 

een groeigroep of een pioniersplek. Zelfs 'waar twee 

of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun 

midden', zegt Jezus in Matteüs 18:20. Deel uitmaken 

van 'de kerk' is iets prachtigs. Het is niet alleen goed 

voor je eigen gezondheid en een krachtig medicijn 

tegen eenzaamheid; het is ook en vooral een zoutend 

zout in de samenleving. Kijk eens hoeveel christenen 

vrijwilligerswerk doen. Maar Christus kan alleen echt 

door ons heen werken als wij bereid zijn met elkaar 

een lichaam te vormen, het lichaam van Christus, 

een geestelijke familie, het nieuwe 'wij'.

Over deze zaken gaat het nieuwe 

gespreksmateriaal van het Evangelisch 

Werkverband. Doe mee en ga ermee aan 

de slag in je groeigroep. Je kunt het ook 

gebruiken als jaarthema in jouw kerk. 

Het gespreksboek is verkrijgbaar via 

onze webshop: www.ewv.nl

Christus kan alleen 
echt door ons heen 
werken als wij met 
elkaar een lichaam 
vormen. Samen 
zijn wij het lichaam 
van Christus, een 
geestelijke familie, 
het nieuwe 'wij'.

Beseffen we welk goud we in handen hebben?

Durven we mensen uit te nodigen om hun plek in te 

nemen in het Lichaam? Beseffen wij als gelovigen 

welk goud we in handen hebben? Deel uitmaken 

van het Lichaam is niet altijd makkelijk, want de 

kerk bestaat uit mensen - en zelf ben je er natuurlijk 

ook een. In de kerk komen arm en rijk, wit en zwart, 

homo en hetero, ziek en gezond samen. Het is een 

hele uitdaging om daarin zelf je plek te vinden en 

daarnaast de ander zijn plek te gunnen. Dat vraagt 

om bescheidenheid en verdraagzaamheid, maar 

vooral om geloof in Jezus Christus, gebed, toewijding 

en lef. 
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Landelijke Gemeente 
GroeiGroepen dag
Een dag van inspiratie, onmoeting en toerusting

ZATERDAG 7 SEPTEMBER

Workshops

Achtergrond en gebruik van het GGG materiaal

De nieuwe gemeenschap die Christus vormt leeft samen en deelt

Onderling pastoraat en gemeentepastoraat

Ruimte voor de Geest in de kerk

Luisteren naar Gods stem

Leren, groeien en toepassen van de gaven van de Geest

Bijbel en kroeg

Het Koninkrijk van God

Evangeliseren kun je leren

Missionair pionieren als groeigroep

Het volledige programma vind je op ewv.nl bij GGG-dag. Aanmelden is noodzakelijk.

Spreker

Peter Smilde

Pieter Both

Inge de Rouwe

Jelle de Kok

Gerton de Wilt

Annet van Willigen

Bram van Putten

Ben van Werven

Hans Maat

Ramon de Bonte

Zaterdag 7 september 2019

  10.00 - 16.00 uur  |  Deur open om 9.30u

    De Regenboog, Biezenplein 1, 3845 KA Harderwijk

  Gratis incl. koffie/thee en lunch

     Collecte: geven vanuit je hart en naar draagkracht

  Aanmelden via: www.ewv.nl

Ben jij gespreksleider, kringleider of deelnemer van 

een kring? Dan is 7 september een interessante dag 

voor je! We organiseren een landelijke GGG-dag voor 

iedereen die deel uit maakt van een kring, leiding 

daaraan geeft of verlangt een kring te starten. 

Het doel van deze dag is om je te inspireren en toe te 

rusten voor een nieuw seizoen. Ook kringleiders die 

geen gebruikmaken van het GGG-materiaal zijn van 

harte welkom.  

Er is een gevarieerd programma met lezingen, work-

shops, ruimte om samen te zingen, te bidden, te leren 

en in gesprek te gaan. Een tipje van de sluier: 

 � In de lezing wordt het thema van het nieuwe  

GGG-materiaal uitgediept. Dit is Mijn Lichaam: 

de kracht van samen geloven in een individua-

listische/verbrokkelende samenleving. Ds. Pieter 

Both uit Harderwijk zal hierover spreken.

 � 's Middags zal ds. Jelle de Kok spreken over 

de leerlijnen die zijn ontwikkeld en hoe jij deze 

kunt gebruiken in jouw plaatselijke situatie.                     

De leerlijnen die uit cursussen bestaan, zijn een 

versterkende aanvulling op de gespreksgroepen.

 � We zullen samen bidden en je kunt voor je laten 

bidden. 

 � Er zijn twee workshoprondes. Graag van tevoren 

opgeven. Hoe eerder je dat doet, hoe groter de 

kans dat je de workshop van jouw eerste voorkeur 

kunt volgen.

 � De dag wordt muzikaal omlijst door de praiseband 

All in One uit Ameide.

GRATIS

INCL. LUNCH

AANMELDEN

EWV.NL



ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Liedbundel Hemelhoog  

nu met 50% korting!

Bestel nu de prachtige liedbundel  
Hemelhoog met 739 nieuwe en bekende 

 liederen voor de kerk van nu. Hemelhoog is 
de protestants evangelische liedbundel voor  

elke kerk en elk gezin. De liederen zijn in  
categorieën ingedeeld die lijken op de eer-
dere Evangelische Liedbundel van 1999 en 

volgen het kerkelijk jaar. 
 

Zowel de Gemeentebundel als de Teksteditie 
zijn nu verkrijgbaar met hoge korting! 

Het belangrijkste criterium bij keuze van de liederen van Hemelhoog is 
dat Jezus Christus in het middelpunt staat, met daarbij veel aandacht 
voor het werk van de heilige Geest. Er is aandacht voor thema's als het 
Koninkrijk van God, gerechtigheid, discipelschap en meer. Daarbij is 
geput uit vele bronnen waardoor Hemelhoog geschikt is voor een breed 
spectrum aan kerken en christenen. 

Basis-editie eenstemmig van € 25,99 nu slechts € 12,50 

Teksteditie van € 12,99 nu €  5,00 

Om Hemelhoog te bestellen, ga naar www.hemelhoog.nl

50% 
korting

OP=OP 
wees er snel bij!

Hemelhoog advertenties.qxp_Hemelhoog A6  29-04-19  14:21  Pagina 1

Voor jou als je verlangt naar méér van de Heilige Geest 

in je persoonlijk leven en je bediening. Voor jou als je 

verlangt naar een krachtige herleving van de Kerk in 

Nederland.

 � Onderwijs over krachtige werk van de Heilige Geest

 � Vervulling met de Heilige Geest

 � Groeien in het luisteren naar Gods stem

 � Oefenen in de gaven van de Geest

 � Persoonlijk gebed

Op deze dag word jij bekrachtigd door de liefdevolle 

aanraking van God en word je toegerust om als 

discipel van Jezus te leven.

Verlang jij naar meer van God in je 

leven? Kom dan naar There is More 

Next op 8 november in Hardinxveld!

Sprekers:

liefde - wijsheid - kracht - luisterend bidden - woorden van kennis - profeteren - (innerlijke) genezing - 

bevrijding - herstel - troost - tongentaal - bestemming

Vrijdag 8 november 2019

  10.00 tot 16.30 uur

    Zalencentrum de Parel

     Talmastraat 9, Hardinxveld

   € 15,00 incl. lunch

Voor meer info en tickets: 

www.ewv.nl

Hans MaatJan Pool
Directeur EWLeider Heartlink

There is More Next! Een dag bijbels en 

theologisch onderwijs over de Persoon 

en het werk van de Heilige Geest.



'Pioniersplekken 
zijn tekenen van 

Gods belofte voor 
deze wereld'

INTERVIEW MET RAMON DE BONTE

DOOR MARINA KAPTEYN

T
ijdens het interview werd het me al snel 

duidelijk. Ramon de Bonte bruist van energie 

en enthousiasme. Deze 30-jarige docent 

maatschappijleer (gehuwd, woonachtig in 

Gorinchem) werkt sinds januari 2019 voor 20 uur per week 

bij het Evangelisch Werkverband als startbegeleider 

pioniersplekken. We maken kennis met een gedreven mens 

die een hart heeft voor 'intercultureel pionieren'.

Je werkt als startbegeleider voor pioniersplekken. Wat 

doe je zoal?

'Mijn taak bestaat uit drie delen: werven, opzetten en 

begeleiden van pioniersplekken. Dit zijn opeenvolgende 

taken in het proces van pionieren. 

Het werven houdt in dat ik op zoek mag gaan naar mensen 

met een missie, mensen die ploeteren in hun gemeente 

en zoekende zijn. Ik gebruik hiervoor mijn eigen netwerk 

maar ook de netwerken van het Evangelisch Werkverband. 

Mensen mogen weten dat ik er voor hen ben en hen kan 

begeleiden bij hun zoektocht naar andere vormen van 

kerk-zijn. Samen kunnen we dan kijken waar mogelijkheden 

liggen.

Een tweede taak is het begeleiden van mensen die een 

pioniersplek willen opzetten. Ik sta voor hen klaar als zij mij 

nodig hebben. Een pioniersplek heb je namelijk niet zomaar 

gevormd. Dit is een lang proces – dat soms wel een jaar 

duurt – waarin veel stappen gezet moeten worden. 
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En ten slotte kan ik bestaande pioniersplekken 

begeleiden.'

Wat zijn pioniersplekken eigenlijk?

'Het zijn vindplaatsen van geloof, van nieuwe 

vormen van kerk-zijn. Ik zie het vooral als 

ontmoetingsplaatsen waar mensen die 

zoekende zijn of het niet meer vinden in de 

traditionele kerken, hun geloof kunnen delen 

op basis van gelijkwaardigheid. Mensen uit 

verschillende kerken of met verschillende 

culturele achtergronden vinden elkaar daar 

in hun geloof. Dat laatste zou je 'intercultureel 

pionieren' kunnen noemen.'

Het opzetten van een pioniersplek vraagt 

een lange adem, zei je. Wat is er nodig om 

zo'n plek te realiseren? 

'Er zijn natuurlijk mensen nodig die dromen 

hebben en visie op een nieuwe manier van 

kerk zijn. Die visie wordt vervolgens gedeeld. 

Er is draagvlak nodig bij bijvoorbeeld een 

kerkenraad, om verder te kunnen. Ik leg 

daarbij uit welke mogelijkheden er zijn, 

hoe het proces verloopt en welke officiële 

stappen er gezet moeten worden. Denk aan de 

intentieverklaring, een plan van aanpak, een 

concept voor de vorm. 

Alles bij elkaar kan dit proces van visie- en 

besluitvorming lang duren, soms wel een jaar. 

Je loopt dan de kans dat mensen ongeduldig 

worden of zelf afhaken. Ik zeg dan altijd: 'Heb 

geduld, luister naar Gods stem en gebruik de 

tijd die je hebt gekregen; doe in de tijd dat je 

moet wachten, andere nuttige zaken, zoals 

een enquête onder de doelgroep, gebruik je 

creativiteit.'

Nog even terug naar die motivatie. Wat is 

jouw diepere motivatie voor dit werk?

'Die motivatie is gelegen in het gegeven 

dat we – hoe verschillend we ook zijn – van 

elkaar kunnen leren. En dat wij als christenen 

nog lang niet iedereen op deze wereld in 

contact hebben gebracht met het Evangelie. 

Uit doelgroepenonderzoek van Motivaction 

bleek dat kerkmensen veelal behoren tot 

de traditionele of de moderne burgerij. 

Andere type mensen zoals kosmopolieten of 

gemakzoekers vind je amper in de kerk. Hierin 

hebben we dus echt nog iets te doen. Kijk maar 

wat er in de Bijbel staat, in Efeze 3:17/18, waar 

Paulus schrijft: 

'Geworteld en gegrond in de liefde zult u dan, 

samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, 

hoe groot de breedte en lengte en hoogte en 

diepte is, en te kennen de liefde van Christus, 

die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld 

wordt tot alle volheid Gods. Ik lees dit als 

een opdracht om de verbinding te zoeken 

met anderen, om samen de rijkdom van 

Christus te ontdekken, wat de achtergrond of 

denkbeelden van die ander ook is.'

Heb je zelf ook al eens ervaren hoe het delen 

van Gods woord werkt?

'Jazeker. Deze drive dateert al uit mijn 

studententijd. Ik interesseerde me toen 

al voor mensen uit andere culturen of 

andersdenkenden, zocht hen op, las samen 

met hen het Evangelie en praatte daarover. 

Heel leerzaam en boeiend, omdat je zo andere 

zienswijzen hoort en soms tot nieuwe inzichten 

komt. Mensen met een links-activistische 

achtergrond zeiden bijvoorbeeld eens tegen 

mij dat zij de Bergrede letterlijk lezen als een 

oproep tot meer sociale gerechtigheid. Zo had 

ik het nog nooit gelezen. Jezus roept ons ook 

op om als één familie te leven, als broer en zus. 

Dit staat eigenlijk haaks op onze manier van 

leven in deze individualistische samenleving.'

Wat betekent deze overtuiging nu voor jouw 

werk als startbegeleider? 

'Dat ik wil werken vanuit de overtuiging dat 

pioniersplekken een teken zijn van Gods 

belofte, hier op deze wereld. Een plaats waar 

mensen samenkomen die openstaan voor 

elkaar en de verbinding zoeken in hun geloof, 

en de ander als gelijkwaardig zien.'

'Wat mij motiveert, is dat wij als christenen 
nog lang niet iedereen op deze wereld in contact 

hebben gebracht met het Evangelie.'
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Wij willen je graag leren, laten ontdekken en ervaren 

wat het betekent om Jezus te volgen, te dienen en te 

vertegenwoordigen in de kracht van de Heilige Geest.

In de afgelopen maanden heeft het EW een nieuw 

en samenhangend onderwijsprogramma opgezet, 

dat bestaat uit twee introductiecursussen en twee 

leerlijnen.

Een korte toelichting bij de opbouw van het 

programma:

Introductiecursussen

Tijdens de introductiecursussen maak je kennis met 

elkaar, de Heilige Geest en de manier van lesgeven. 

Deze cursussen zijn bedoeld voor kerkenraden en 

gemeenteleden die willen kennismaken met het EW. 

Het advies is om met een van deze cursussen te 

starten.

 � Introductiecursus 1: Kom Heilige Geest

Deze cursus is ontwikkeld naar aanleiding van de 

bede 'Kom Heilige Geest, vernieuw Uw kerk'. Deze 

is uitgesproken bij het ontstaan van de PKN. 

 � Introductiecursus 2: Het Koninkrijk van God

Deze cursus wil helpen om zicht te krijgen op het 

Koninkrijk van God als centraal thema in de Bijbel. 

Leerlijnen

De introductiecursussen zullen het verlangen om 

meer van God, Jezus en Heilige Geest te leren bij je 

aanwakkeren. Om dit verlangen te ondersteunen 

biedt het EW twee leerlijnen aan. 

 � Leerlijn 1: Discipelschap

Het begint met een startweekend. Daarna zijn er 

zeven lesavonden waarbij je na elke lesavond een 

dagboek leest waarin Bijbelteksten staan, uitleg, 

getuigenissen en persoonlijke verwerkingsvragen. 

 � Leerlijn 2: Ruimte voor de Geest

Deze leerlijn bestaat uit vier modules. Op de 

website van het EW vind je meer inhoudelijke 

informatie over deze modules.

Docenten 

De cursussen worden gegeven door getrainde 

en ervaren docenten van het EW. Er wordt een 

onkostenvergoeding gevraagd voor de cursussen en 

het materiaal.

Onderwijsprogramma 

Het Evangelisch Werkverband 

wil de lokale gemeenten binnen 

de PKN dienen. Dat doen we door 

kerkenraden en gemeenteleden 

toe te rusten via cursussen en 

trainingen. 

2019-2020: Een kennismaking

Vragen? 

Voor vragen kun je mailen naar ds. Jelle 

de Kok (dsjelledekok@ewv.nl) of bellen 

naar 0342-460010.

Op onze website vind je meer informatie:

www.ewv.nl



Het Evangelisch Werkverband wil via 

onderwijs mensen helpen het werk van de 

Heilige Geest in hun leven te ervaren. Dit 

kan leerzame en zegenrijke ervaringen 

geven, zo blijkt. Jacqueline Platteeuw uit 

Arnemuiden vertelt wat er in haar leven is 

veranderd sinds zij onderwijs heeft gevolgd 

bij het Evangelisch Werkverband. 

Had je altijd al een verlangen om jouw 

geloof te delen?

'Ja, in zekere zin wel. Al vanaf vrij jonge 

leeftijd mag ik leven in de zekerheid dat 

ik een geliefd kind van God ben. Het 

verlangen om te werken in Gods koninkrijk 

had ik al min of meer vanaf de tijd dat ik 

een kind was. Soms was het sterk, soms 

zwak, maar ik kon het niet echt concreet 

maken.'

Wanneer veranderde er iets?

'In 2017. Dat was voor mij een heel bijzonder 

jaar. Ik bezocht toen de cursus 'Kom Heilige 

Geest' in mijn eigen gemeente in Arne-

muiden. Die werd gegeven door ds. Jelle de 

Kok van het Evangelisch Werkverband. 

Ik ging erheen als traditionele kerkganger. 

Ik wilde graag meer kennis opdoen over 

dit onderwerp maar voelde ook wel wat 

reserves. Want ja, de Geest, wat vind ik 

daar eigenlijk van?'

Wat volgde er op die kennismaking? 

'Ik had al zoveel jaar met het Woord, de 

Bijbel, geleefd. Het was mijn gids geweest 

op mijn levenspad. Zo vaak al had God mij 

er troost en richting door gegeven. In tijden 

van voorspoed, maar ook in de zwartste 

dagen van mijn leven, altijd was Hij daar in 

Zijn Woord. Maar in de ontmoetingsruimte 

van de kerk raakte God mijn hart zó diep 

aan als ik nooit eerder had ervaren. 

Ik begon te verlangen en te zoeken naar 

meer van Zijn nabijheid. Niet ik hier en God 

daar. Maar Zijn Geest in en door mij. 

God zegende mijn zoeken en ik mocht 

groeien in overgave aan Hem én in 

vrijmoedigheid om over Hem te spreken. 

In de afgelopen twee jaar mocht ik met 

een aantal broeders en zusters uit onze 

gemeente deelnemen aan de conferentie 

'There is More', waar we zegenrijk 

onderwijs ontvingen. Maar ook boeken als 

Onuitsprekelijke vreugde van D. Martin 

Lloyd-Jones en De Geest van Christus 

van Andrew Murray hebben mij verder 

doordrongen van de rijkdom van het leven 

door Zijn Geest.'

En nu?

'In januari 2018 ben ik aan de Christelijke 

Hogeschool in Ede gestart met de deeltijd-

opleiding Theologie, een stap waarin ik 

duidelijk Gods leiding mocht ervaren. 

Op dat spoor wil ik verder gaan in het 

vertrouwen dat Gods Geest mijn leven leidt!'

In het vertrouwen dat 
Gods Geest mijn leven 
leidt, wil ik verdergaan.’

‘

GETUIGENIS VAN JACQUELINE PLATTEEUW
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Ik hoop dat onze gemeente 
verder tot bloei mag komen door 
het werk van de Heilige Geest.’

‘

INTERVIEW MET DOMINEE GERTJAN OOSTERHUIS
DOOR MARINA KAPTEYN

In januari 2019 kwamen in Hilversum ruim 200 

mensen samen voor een There is More Next-

bijeenkomst. GertJan Oosterhuis, predikant in 

De Verbinding in Hilversum, was erbij. Hij deelt zijn 

ervaring en blikt vooruit. Wat kan dit zijn gemeente 

brengen? 

Hoe zou u uw gemeente typeren?

'Ik ben nu ruim anderhalf jaar predikant in 

De Verbinding, een fusiegemeente van één vrij-

gemaakte en twee christelijke gereformeerde kerken. 

Het is een gemeente met ruim 1000 leden. Ik ben hier 

geroepen als voorganger, nadat ik op latere leeftijd 

theologie ben gaan studeren. 

De gemeente is groot en bestuurlijk complex, maar 

over het algemeen staan gemeenteleden open 

voor het 'spirituele'. Mensen zoeken elkaar op, leren 

van elkaar in lees- en bijbelkringen of bezoeken 

conferenties als Opwekking of New Wine. Kortom, 

het is een gemeente met een open karakter, waarin 

mensen verder kijken dan hun eigen kerkmuur.'

Op welke wijze bent u in aanraking gekomen met 

There is More? 

'Gemeenteleden die bij de landelijke There is More-

conferentie waren geweest, klopten enthousiast bij 

me aan. Ze zouden graag in ons kerkgebouw een 

There is More Next-bijeenkomst willen houden en 

vroegen of dat mogelijk was. Ik ben me erin gaan 

verdiepen en moet zeggen dat ik dat een prima plan 

vond. Ook de kerkenraad reageerde positief.'

Hoe kon u iedereen op een lijn krijgen? 

'Wat je wilt voorkomen is dat dit soort plannen als 

een splijtzwam gaan fungeren, of dat er argwaan 

ontstaat bij mensen die niet direct warmlopen voor 

zo'n plan. Zij kunnen zich afvragen waarom anderen 

zo geraakt worden door de Heilige Geest, terwijl 

zij dat niet ervaren. Het is belangrijk dat mensen 

elkaar als gelijken blijven zien en elkaar niet de 

maat nemen. Je bent niet een slechtere gelovige als 

je minder ervaart van de Geest of Zijn bijzondere 

gaven. Ik heb daar ook eens over gepreekt, 

gebaseerd op een Bijbeltekst uit 1 Korinthe 12-14. 

Daaruit leren we dat we weliswaar allemaal anders 

zijn en andere gaven hebben, maar elkaar ook 

allemaal nodig hebben.'

Was There is More geslaagd? 

'Jazeker. Het evenement was in januari van dit 

jaar en er waren ongeveer 200 bezoekers. Het was 

een mooie dag met lezingen, lofprijzing, liederen, 

profetie en als keynotesprekers Hans Maat van het 

EW en Andrew Chapman van de London School of 

Supernatural Ministry. Deze bijeenkomst werd heel 

goed ontvangen, mensen stelden zich open voor de 

Heilige Geest en snel daarna gingen er al stemmen 

op om hier een vervolg aan te geven, want mensen 

hebben inderdaad iets ervaren als 'there is more…'.'

Wat is nu het vervolg?

'De kerkenraad is van plan om een bezinningstraject 

te gaan doen en heeft daarover contact met 
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Wat wil het EW met plaatselijke toerusting?

Via plaatselijke toerusting wil het Evangelisch 

Werkverband mensen en geloofsgemeen-

schappen helpen groeien naar geestelijke 

volwassenheid in Christus. Dit doet zij door 

kerken te ondersteunen in een proces van 

geestelijke verdieping.

Wat biedt het EW hiervoor aan?

1. Cursussen voor gemeenteleden 

Het doel is om gemeenteleden in een groei-

proces te ondersteunen en te stimuleren. De 

leerlijn is een advieslijn op grond van ervaring. 

In goed overleg wordt gekeken hoe deze lijn 

verstandig kan bijdragen aan een groeiproces 

in de context van jouw lokale gemeente.

2. Toerusting van het kader (kerkenraad/

commissies)

Dit kan via trainingen van één dag. de invulling 

van zo'n dag wordt in overleg bepaald. 

De achterliggende visie is dat: 

gemeenteopbouw gebeurt via geloofsopbouw; 

de kerkenraad een belangrijke rol speelt in dit 

proces.

Het doel van de dag is om tot een concrete 

bouwsteen te komen die de kerkenraad 

verder helpt in haar beleid. De dag zelf is een 

afwisseling van onderwijs, groepsgesprekken 

en feedbackmomenten. 

3. Coaching voor een afgesproken periode, op 

verzoek van een kerkenraad

Dit is een langer proces, waarin degenen die 

coaching ontvangen, ook praktisch advies en 

ondersteuning krijgen bij het verwerkelijken 

van wat er is geleerd. Dit is in ontwikkeling en 

nu nog beperkt mogelijk.

dominee Jelle de Kok van het EW. 

Uitgaande van de data die rondgaan in 

de datumprikker, verwacht ik dat dat 

september wordt. In de gemeente zijn we 

allemaal druk en bezig, niet alleen met 

spirituele, maar ook met meer aardse 

zaken, zoals bijvoorbeeld gebouwenbeheer 

en het beroepen van een predikant. Ook 

dat gaat immers door. Het is wel een 

kwestie van de juiste balans zoeken tussen 

bestuurlijke verantwoordelijkheid en 

geestelijke groei. Daarbij blijf ik uitdragen 

dat het belangrijk is om de rust te zoeken 

en tijd te nemen om de Geest tot ons te 

laten spreken. En om moed te houden, te 

volharden in gebed, als het niet direct wil 

lukken om Gods Geest te horen.'

Hoe werkt deze ervaring met There is 

More door in uw persoonlijk leven?

'Die ervaring loopt een beetje parallel aan 

hoe ik het als predikant ervaar. Ik merk 

dat ik ook als predikant gemakkelijk kan 

opgaan in regeltaken en routinematig kan 

gaan werken. Maar momenten van stilte en 

bezinning helpen om te luisteren naar wat 

de Geest tegen mij en de gemeente zegt.'

Wat hoopt u dat de There is More-

bijeenkomsten uw gemeente gaan 

brengen?

'Ik hoop dat we als gemeente nog meer de 

Geest gaan ervaren als we samenkomen, 

samenwerken en vieren. Hoe mooi zou het 

zijn als we nog beter leren luisteren naar 

Gods stem, rust en stilte nemen, om zo een 

bloeiende gemeente te worden? Ik vind 

het nu al bijzonder, wetende dat we in een 

gezamenlijke viering ruim 80 kinderen 

hebben. Een aantal van hen zit, totdat de 

kinderkring begint, bij ouders op schoot, 

anders passen we niet in één kerkgebouw. 

Ook al blijven er natuurlijk dilemma's en 

vragen, we mogen ons altijd laten leiden 

door Gods Geest, onze grote Inspirator.'

Maatwerk voor de lokale gemeente

Meer informatie? Stuur een mail 

naar dsjelledekok@ewv.nl of bel 

0342-460010
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In het leven kunnen we allerlei ervaringen 

en innerlijke verwondingen oplopen die 

ons belemmeren in onze relatie met Jezus 

Christus. Het boek Schoon Schip waarin 

deze methode uiteen wordt gezet, heeft 

inmiddels velen geholpen om tot een 

diepere relatie met Jezus Christus te komen. 

Door biddend in gesprek te gaan, wordt 

wat in Johannes 16:8 staat werkelijkheid: 

'De Here Jezus heeft over de Heilige Geest 

gezegd: Als Hij komt, zal Hij de wereld 

overtuigen van zonde.' Blokkades komen 

aan het licht en kunnen door gebed worden 

weggenomen, zodat de Heer nog meer kan 

doorwerken in het leven van Zijn kinderen. 

Schoon Schip is als boek en methode zowel 

individueel als in een groep te gebruiken. 

Als persoon

Schoon Schip is geschikt om individueel 

te gebruiken door mensen die actief zijn 

in het pastoraat. Met name als iemand 

in de diepere relatie wil komen met de 

Jezus, innerlijke genezing of bevrijding 

wil ontvangen. Dit boek is daarbij een 

uitstekend hulpmiddel, zeker als dit 

met behulp van een predikant, kerkelijk 

werker of iemand van gebedspastoraat 

wordt ingezet. Voor wie werkzaam is in 

het pastoraat, is dit boek een uitstekend 

handvat. 

Als groep

Na het volgen van de cursuslijn Ruimte voor 

de Geest, met daarbij de module 'Levend in 

Christus', verlangen deelnemers soms naar 

nog meer verdieping. Je kunt dan een nieuwe 

groep vormen waarin je samen het boek 

Schoon Schip doorwerkt. 

De hoofdstukken bieden gespreksstof 

waarbij persoonlijke vragen gesteld worden 

als: 'Wat spreekt je aan? Wat is voor jouw 

leven van toepassing? Waar wil je voor laten 

bidden?' Op deze manier kun je na de module 

'Levend in Christus' zelf verder gaan met het 

verdiepingsproces.

Als gebedsteams

Ook ministryteams en teams van 

gebedspastoraat kunnen Schoon Schip als 

methode gebruiken tijdens hun avonden van 

verdieping en toerusting. Deze teams ervaren 

het als heel verdiepend om met Schoon Schip 

bezig te zijn. Dit helpt je om zelf en ook met 

anderen op weg te gaan naar bevrijding en 

innerlijke genezing.

SCHOON 
SCHIP
voor een diepere relatie met Jezus

Schoon Schip is te bestellen via 

onze webshop: www.ewv.nl
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K O R T  N I E U W S

Digitaal nieuws
Wil je op de hoogte blijven van het meest recente nieuws, 
getuigenissen en activiteiten?

Neem dan een abonnement op de digitale 

nieuwsbrief, die elke maand verschijnt. 

Inschrijven kan via www.ewv.nl

Ben je meer van social media? Like dan onze 

Facebook- en Instagrampagina.

  /evangelischwerkverband

  /evangelischwerkverband

Het EW heeft een 
nieuwe website!

Naast algemene informatie vind je er 

uitgebreidere informatie over onze activiteiten 

zoals ons cursusaanbod, conferenties en 

seminars, pionieren en GemeenteGroeiGroepen. 

Ook een agenda en webshop ontbreken niet, 

evenals getuigenissen en ander medianieuws. 

Neem gerust een kijkje. 

De komende maanden zal de website verder 

worden aangepast en worden gevuld met 

thema's. Deze bevatten achtergrondinformatie 

over onderwerpen waar het EW mee bezig is.

Met het live gaan van onze nieuwe website 

worden onze oude website en de website 

Thereismore.nl offline gezet. Alles is nu 

geïntegreerd in een website. 

Laat je ons weten wat je van de nieuwe website 

vindt? We vertrouwen op een positieve ervaring 

op www.ewv.nl.

Begin juni was het zover, onze 

nieuwe site ging live! Alle 

informatie over het Evangelisch 

Werkverband kun je hier nu 

vinden.
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A G E N D A

Meer op www.ewv.nl

Zaterdag 7 september    10.00 - 17.00 uur

GemeenteGroeiGroepen Trainingsdag
  De Regenboog, Harderwijk

Bemoediging, inspiratie, ontmoeting en toerusting

Vrijdag 8 november    10.00 - 16.30 uur

There is More! Next
Hardinxveld-Giessendam
  Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9

Start dinsdag 10 september

Cursus 'Ruimte voor de Geest'
  Ommen

Start woensdag 16 oktober

Ministrycursus
  Steenwijk

11 juli 17.00 uur tot 14 juli 16.00 uur

Kleopasdagen
  Helvoirt

Retraites in volledige stilte. Meer informatie 

vindt u op www.kleopasdagen.nl

Woensdag 4 september    10.00 - 13.00 uur

Gebedsbijeenkomst voor vernieuwing 
van onze kerken
  Terschuur, Kantoor Evangelisch Werkverband

o.l.v. Jan Minderhoud

3 oktober 17.00 uur tot 6 oktober 16.00 uur

Kleopasdagen
  Leuvenheim

Retraites in volledige stilte. Meer informatie 

vindt u op www.kleopasdagen.nl

Woensdag 4 december    10.00 - 13.00 uur

Gebedsbijeenkomst voor vernieuwing 
van onze kerken
  Terschuur, Kantoor Evangelisch Werkverband

o.l.v. Jan Minderhoud

Zondag 8 september 2019    10.00 uur

Sionskerk
  Glanerbeek 10, Zwolle

Zondag 15 september 2019    10.00 uur

Welkomdienst De Flambou
  Groningerstraat 40, Surhuisterveen

Zondag 29 september 2019    19.00 uur

MessAgedienst, Dorpskerk
  Marktplein 7, Vaassen

Zondag 6 oktober 2019    10.00 uur

Immanuelkerk
  Stationsstraat 136, Ermelo

Evenementen

Cursussen

Gebed en vasten



(S)preekbeurten Hans Maat

Meer cursussen vindt u op de website
Hebt u ook interesse in een cursus? Kijk op www.ewv.nl of mail naar dsjelledekok@ewv.nl






