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Doe met ons mee!
Als EW voorzien wij in toerusting, waaronder het bekende 
materiaal van de Gemeente Groeigroepen. We zijn zeer 
enthousiast over het sterk vernieuwde materiaal voor 
2016-2017 met als thema: Leven met de Psalmen. Daar-
naast kunt u ons ook vragen voor cursussen als Levend 
in Christus, een ministry-cursus, voor begeleiding en 
advies in kerkenraad en gemeente. 

Ondertussen gebeurt er ook één en ander op het gebied van 
pionieren. Daarover lees je meer in de volgende nieuwsbrief! 

Word vriend van het EW en draag bij aan de vernieuwing 
van de kerk. Dankzij jou kunnen we predikanten bemoedigen 
en dagen als het VNF organiseren om eenieder op te bouwen 
in geloof. Kies als dank een van de volgende cadeaus:

• Hemelhoog teksteditie t.w.v. € 12,50 (vanaf € 7,50 per maand)
• Hemelhoog basiseditie t.w.v. € 25 (vanaf € 10 per maand)
• Hemelhoog muziekeditie t.w.v. € 55 (vanaf € 15 per maand)
• HSV Studiebijbel t.w.v. € 79,95 (vanaf € 15 per maand)
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Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen dit jaar samen. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen dit jaar samen. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen dit jaar samen. Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen dit jaar samen. 
Het Vernieuwingsfestival op 5 mei heeft dan ook het thema Het Vernieuwingsfestival op 5 mei heeft dan ook het thema Het Vernieuwingsfestival op 5 mei heeft dan ook het thema Het Vernieuwingsfestival op 5 mei heeft dan ook het thema 
‘Vrij!’ gekregen. De kans is groot dat je die dag lekker vrij ‘Vrij!’ gekregen. De kans is groot dat je die dag lekker vrij ‘Vrij!’ gekregen. De kans is groot dat je die dag lekker vrij ‘Vrij!’ gekregen. De kans is groot dat je die dag lekker vrij 
hebt. Of je viert de vrijheid die wij in Nederland kennen, hebt. Of je viert de vrijheid die wij in Nederland kennen, hebt. Of je viert de vrijheid die wij in Nederland kennen, hebt. Of je viert de vrijheid die wij in Nederland kennen, 
in de zin van afwezigheid van oorlog of vrijheid van in de zin van afwezigheid van oorlog of vrijheid van in de zin van afwezigheid van oorlog of vrijheid van in de zin van afwezigheid van oorlog of vrijheid van 
meningsuiting en dat is een groot goed.meningsuiting en dat is een groot goed.meningsuiting en dat is een groot goed.

Maar voel jij je persoonlijk ook werkelijk vrij? Ik kom erg Maar voel jij je persoonlijk ook werkelijk vrij? Ik kom erg Maar voel jij je persoonlijk ook werkelijk vrij? Ik kom erg Maar voel jij je persoonlijk ook werkelijk vrij? Ik kom erg 
veel mensen tegen die aangeven meer vrijheid te willen veel mensen tegen die aangeven meer vrijheid te willen veel mensen tegen die aangeven meer vrijheid te willen veel mensen tegen die aangeven meer vrijheid te willen 
ervaren. Ik ken dat zelf ook. In ieders leven zijn moeilijke ervaren. Ik ken dat zelf ook. In ieders leven zijn moeilijke ervaren. Ik ken dat zelf ook. In ieders leven zijn moeilijke ervaren. Ik ken dat zelf ook. In ieders leven zijn moeilijke 
thema’s. Dingen die je liever niet prijsgeeft, maar die je, thema’s. Dingen die je liever niet prijsgeeft, maar die je, thema’s. Dingen die je liever niet prijsgeeft, maar die je, thema’s. Dingen die je liever niet prijsgeeft, maar die je, 
als je ze niet in het licht brengt, ook gevangen kunnen als je ze niet in het licht brengt, ook gevangen kunnen als je ze niet in het licht brengt, ook gevangen kunnen als je ze niet in het licht brengt, ook gevangen kunnen 
houden. Ze knagen aan je. Soms is dat teleurstelling, houden. Ze knagen aan je. Soms is dat teleurstelling, houden. Ze knagen aan je. Soms is dat teleurstelling, houden. Ze knagen aan je. Soms is dat teleurstelling, 
of zelfs bitterheid en wrok. Het kunnen ook zonden zijn. of zelfs bitterheid en wrok. Het kunnen ook zonden zijn. of zelfs bitterheid en wrok. Het kunnen ook zonden zijn. of zelfs bitterheid en wrok. Het kunnen ook zonden zijn. 
Heel vaak heeft het te maken met relaties en met wat er Heel vaak heeft het te maken met relaties en met wat er Heel vaak heeft het te maken met relaties en met wat er 
is gebeurd in het verleden. is gebeurd in het verleden. 

Toch zegt de Bijbel: Waar de Geest van de Heer is, daar is Toch zegt de Bijbel: Waar de Geest van de Heer is, daar is Toch zegt de Bijbel: Waar de Geest van de Heer is, daar is 
vrijheid. En in Kolossenzen 1:13 staat dat we zijn over-vrijheid. En in Kolossenzen 1:13 staat dat we zijn over-vrijheid. En in Kolossenzen 1:13 staat dat we zijn over-
gezet van een rijk van duisternis, naar een rijk van licht, gezet van een rijk van duisternis, naar een rijk van licht, gezet van een rijk van duisternis, naar een rijk van licht, 
het rijk van Jezus Christus. Maar al zijn we vrijgepleit, het rijk van Jezus Christus. Maar al zijn we vrijgepleit, het rijk van Jezus Christus. Maar al zijn we vrijgepleit, 
we hebben nog een weg te gaan om vrij te zijn. ‘God maakt we hebben nog een weg te gaan om vrij te zijn. ‘God maakt we hebben nog een weg te gaan om vrij te zijn. ‘God maakt 
vrij’, zingt het bekende opwekkingslied en dat is zeker vrij’, zingt het bekende opwekkingslied en dat is zeker vrij’, zingt het bekende opwekkingslied en dat is zeker 
waar. Maar soms moeten we zelf ook een stap zetten naar waar. Maar soms moeten we zelf ook een stap zetten naar waar. Maar soms moeten we zelf ook een stap zetten naar 
meer vrijheid. Naar vergeving en verzoening. Naar een meer vrijheid. Naar vergeving en verzoening. Naar een 
keuze voor liefde en recht.

Wij zien ernaar uit als u komt op 5 mei. We willen graag 
dat u en jij die stap naar meer vrijheid zet. Voor gebed is 
veel ruimte op deze dag die feitelijk een miniconferentie 
is. Gebed voor meer vrijheid in jouw leven met God. 
Gebed voor de kerk en voor jouw gemeente. Gebed voor 
de vrijheid van ons land. Ook willen wij gezinnen zegenen 
met een family-blessing: vaders en moeders, met de 
kinderen samen.

Een opvallende spreker van dit jaar is dr. Arjan Plaisier, de 
scriba van de Protestantse Kerk. Op korte termijn zal hij 
afscheid nemen in die functie. Ik steek het maar niet onder 
stoelen of banken: ik heb grote bewondering voor de wijze 
waarop hij de Protestantse kerk in de afgelopen jaren 
heeft geleid. Hoe hij Christus centraal heeft gesteld en deze 
brede kerk in een inhoudelijke koers heeft willen brengen, 
ondanks de afnemende aantallen en middelen. Als u hem 
wilt horen, komt u dan op 5 mei naar Veenendaal. 

Ook professor Willem Ouweneel spreekt daar, voor velen 
een oude bekende. Zelf zegt hij: “Wat mooi dat ik mag komen. 
Voor mij heeft het EW de voordelen van twee werelden. Enerzijds 
degelijke prediking en een hechte kerkstructuur en daarnaast 
ook de aandacht voor gemeentegroei en het werk van de Heilige 
Geest. Dat is uniek.” 

De Gemeente Groeigroepen zijn waarschijnlijk haast 
aan het einde van het seizoen. Door onze werkgroep is 
werkelijk fantastisch mooi materiaal gemaakt voor een 
volgend seizoen, met het thema ‘Leven met de Psalmen’. 
Wij brengen sterker en eigentijdser materiaal op de 
markt, met de nodige verdieping voor wie dat wil. Op de 
website www.ewv.nl vindt u nu al meer informatie!

De vernieuwing van de kerk heeft ons hart: wij hopen 
dat u met ons meedoet! Als vrijwilliger, in voorbede en 
door uw gaven!

Hans Maat 
directeur

Agenda
• Donderdag 5 mei 2016 

EW Vernieuwingsfestival  
De Basiliek - Wiltonstraat 58, Veenendaal

• Vanaf maandag 9 mei 2016
 Cursus Luisteren naar Gods stem

Witte Kerk - Hoofdweg 1320, Nieuw Vennep
• Woensdag 11 mei 2016
 Mijn Lied 
 Ontmoetingskerk - De Weeldebrink 1, Hasselt
• Zaterdag 14 mei 2016
 Festival 316 
 Skieppeleane 4, Ureterp
• Vanaf woensdag 18 mei 2016
 Cursus over opwekking 

Goede Herderkerk - Middenweg 14, Hoogeveen

• Vanaf donderdag 16 juni 2016
 Cursus Kom Heilige Geest 
 Protestantse Kerk - Buorren 44, Rottevalle

Spreekbeurten Hans Maat
• 24 april 10.00 uur | Delfgauw
 Prot gem. Zuideindseweg 7
• 29 mei  17.00 uur | Rijnsburg
 Geref. kerk, Immanuëlkerk, Kerkstraat 3
• 5 juni   10.00 uur | Apeldoorn
 De Fontein, Distelvlinderlaan 200 
• 19 juni  9.30 uur | Goudriaan
 Herv. Gem., Noordzijde 17 
• 26 juni  9.30 uur | Spijkenisse
 Dorpskerk, Kerkring 1
• 26 juni  11.00 uur | Spijkenisse
 Michaelkerk, Anjerplein 1

!!Je krijgt van ons 

een fantastisch 

cadeau

Als christenen vieren we dat we bevrijd zijn; dat God ons 
heeft gered uit de macht van de duisternis en ons over-
gebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon.
(Kolossenzen 1:13)

EW Leiderschapsconferentie - There is more 

Voorgangers en leiders 
die leven en werken in de 
kracht van de Heilige Geest
Als EW organiseren we in september in Ede een 
grote internationale leiderschapsconferentie 
om (kerk)leiders van protestantse kerken en 
andere denominaties aan de start van het 
seizoen te bemoedigen en te bekrachtigen. 
Centraal staat de aandacht voor het werk van 
de Heilige Geest in verkondiging, genezing 
en bevrijding voor het werk in of buiten de 
kerk. De gepromoveerde theoloog Dr. Randy 

Clark en de evangelist Paul Martini van de 
opwekkingsbeweging Global Awakening, 
komen van 8 tot 10 september 2016 naar 
Nederland voor de EW Leiderschapscon-
ferentie ‘There is More!’ Er is voor iedere 
deelnemer de gelegenheid om persoonlijk te 
laten bidden. Deze driedaagse conferentie, 
die ook deels kan worden gevolgd, vindt 
plaats in De Schuilplaats in Ede. 

Programma
De conferentie is een combinatie van 
theologisch onderwijs en praktijk, 
maar het accent ligt op doen en zelf 
ervaren. Voor wie niet in staat is om 
de gehele conferentie te volgen, is 
het ook mogelijk om zich één of twee 
dagen aan te melden. Dr. Randy Clark 
heeft een zeer krachtige, wereldwijde 
bediening die vooral is gericht op 
pastors, evangelisten en hen die 
leidinggevende taken hebben in de 
gemeente. Paul Martini werkt bij 
Global Awakening als evangelist en 
reist daarvoor veel over de wereld. 
Hij geeft onderwijs over de gaven van 
de Heilige Geest. Hans Maat zal de 
introducties verzorgen. 

Aanbevelingen 
Ds. Gerrit Vreugdenhil van de 
St. Jansgemeente in Gouda moedigt St. Jansgemeente in Gouda moedigt 
predikanten aan:predikanten aan: “Voorgangers die 
voortdurend maar geven, hebben het voortdurend maar geven, hebben het 
nodig om zelf ook te ontvangen. nodig om zelf ook te ontvangen. 
Daarom zijn conferenties als deze heel Daarom zijn conferenties als deze heel 
belangrijk. Conferenties met goed belangrijk. Conferenties met goed 
Bijbels onderwijs, liefde voor de kerk Bijbels onderwijs, liefde voor de kerk 
van Christus en openheid voor het van Christus en openheid voor het 
werk van de Heilige Geest, en niet te 
vergeten: mensen die voor je bidden en 
ernaar verlangen dat jouw bediening 
gezegend wordt.”

Ds. Jelle de Kok uit Diever sluit hierop 
aan: “Bij Paulus zien we de bediening 
van het Woord en van de Geest. Daar-
mee bedoel ik te zeggen dat Paulus het 
Woord verkondigde en daarna met 
mensen ging bidden waardoor de Geest 
mensen aanraakte, vervulde, genas en 
bevrijdde. Zijn Woord ging gepaard 
met betoon van kracht. Door naast de 
bediening van het Woord de bediening 
van de Geest door persoonlijke voorbede 
en handoplegging te praktiseren zal 
de kerk krachtiger worden.”

Genezingsdiensten 
openlijk toegankelijk
Dr. Randy Clark en Paul Martini hebben,
naast een buitengewoon grote liefde 
voor pastors en leiders, een krachtige 
bediening van genezing. Voor andere 
belangstellenden die graag een gene-
zingsdienst met Randy Clark willen 
meemaken wordt zaterdagavond 10 
september de conferentie in Ede (gratis)
opengesteld voor het brede publiek. 
Zondag 11 september vindt er in Rotter-
dam een bijeenkomst plaats waar de 
dienst van genezing centraal staat. 
We hebben grote verwachting van deze 
bijeenkomsten en nodigen ieder van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Op de website van There is More! vind 
je meer informatie en aanbevelingen. 

Opgave voor de
conferentie kan via 
www.thereismore.nl

Festival 316
Op 14 mei is het EW aanwezig op Festival 316! 
Met boeiende sprekers en uitdagende workshops:
David ten Voorde spreekt over woorden van kennis 
en genezing, Jelle de Kok deelt over gemeente-

opbouw en Joost van den Brink gaat met je in gesprek 
over ‘Samen zingen met Jezus’. 

Meer info: www.festival316.nl



EW Vernieuwingsfestival: VRIJ
5 mei 2016 | 14.00 -22.00 uur | De Basiliek - Veenendaal

God maakt vrij! Op 5 mei 2016, Hemelvaartsdag 
én Bevrijdingsdag, is het EW Vernieuwings-
festival. Als christenen vieren we dat we 
bevrijd zijn; dat God ons heeft gered uit de 
macht van de duisternis en overgebracht naar 
het rijk van Zijn geliefde Zoon (Kol 1:13).  
Wat betekent het om te leven in vrijheid? 
En ben jij ook werkelijk vrij? 

Sprekers Willem Ouweneel, Arjan Plaisier, Erica DuenkWillem Ouweneel, Arjan Plaisier, Erica Duenk
en Hans Maat gaan deze dag samen met je op weg naar  gaan deze dag samen met je op weg naar 
de bevrijdende ontmoeting met Jezus. De band met o.a. de bevrijdende ontmoeting met Jezus. De band met o.a. 
André Bijleveld en Wilkin en Miranda de Vlieger,Wilkin en Miranda de Vlieger,
begeleiden ons in de aanbidding van onze God. begeleiden ons in de aanbidding van onze God. ‘Als 
Zodanig’ sluit de middag ontspannen af met cabaret. sluit de middag ontspannen af met cabaret.

Avondprogramma
De avond is zal vol van onderwijs, aanbidding en gebed. 
We sluiten deze avond af met een fantastisch concert van de 
bekende worshipband bekende worshipband InSalvation en Tom Reid & Nathan 
Jess Jess van de Londense Holy Trinity Brompton Church.

Mis het niet! 
Reserveer nu je plaatsen via Reserveer nu je plaatsen via www.vernieuwingsfestival.nl
of kijk op www.events4christ.nlwww.events4christ.nl. Tickets kosten €15,00 
voor volwassenen en €4,00 voor kinderen (<18 jaar).voor volwassenen en €4,00 voor kinderen (<18 jaar).

Gratis naar het Vernieuwingsfestival? 
Word vrijwilliger!
We zoeken 50 vrijwilligers voor het supergezellige 
kinderprogramma. Ga naar de website om je op te 
geven of mail Gerolf@ewv.nl voor meer info.

Cursussen in Noord-Nederland
  Opwekking
Drie avonden over het onderwerp 
opwekking. Wie is de God van op-
wekking, hoe kan de gemeente een 
opwekking faciliteren, wat zijn hinder-
nissen en hoe zijn we één in Christus? 
Dit is slechts een greep uit vele de 
onderwerpen! Met o.a. ds. Jelle de Kok.

>> Volg deze cursus op 18 mei, 1 en
8 juni van 20.00 - 22.00 uur 
in de Goede Herderkerk in 
Hoogeveen. 
Kosten: € 15 p.p. voor het 
materiaal, echtparen € 20. 
Info en opgave:
berthacluistra@gmail.com / 
(0528) 78 58 06

  Kom Heilige Geest
In drie avonden spreekt ds. Jelle de 
Kok over de rol van de Heilige Geest in 
de schepping (Kom Heilige Geest), over 
hoe wij als gemeente hiervan kunnen 
leren (Vernieuw Uw Kerk) en hoe wij de 
gaven van de Geest kunnen ontvangen 
(Vernieuw mijn Leven). 

>> Op 16, 23 en 30 juni is deze cursus
van 20.00 - 22.00 uur in de 
Protestantse Kerk in Rottevalle. 
Kosten: € 10. 
Info en opgave:
rikarozema@hotmail.com / 
(0512) 34 20 60

  Kom Heilige GeestKom Heilige GeestCursusOpwekkingCursus

“Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen 

naar God, Jezus en de Geest in hun leven.” Met deze 

insteek is de Bouwstenen Bijbelschool (BBS) ontstaan. 

De BBS voorziet in handvatten om te groeien in geloof: 

daar waar verdieping ontstaat, zal ook meer vrucht zijn.

Bouwstenen Bijbelschool

Het EW interviewde Janneke Zwart, een Het EW interviewde Janneke Zwart, een 
cursiste aan de BBS in Ten Boer over haar cursiste aan de BBS in Ten Boer over haar 
ervaringen met de Bijbelschool:ervaringen met de Bijbelschool:

Wat waardeert u het 
meeste aan de Bouw-
stenen Bijbelschool?
“De manier waarop de lessen gegeven “De manier waarop de lessen gegeven 
worden! De lesstof wordt voorbereid worden! De lesstof wordt voorbereid 
door onze predikant, maar vragender-
wijs behandeld. Hierdoor is er veel 
interactie: we gaan zelf aan de slag of 
praten in groepjes over de opdrachten. 
Of je zoekt dingen na in de Bijbel om 
zo al pratend en discussiërend te leren. 
Dit levert prachtige geloofsgetuige-
nissen en geloofservaringen op! Het 
helpt mij om te verwoorden wat ik 
precies geloof.”

Welke les/ervaring blijft 
u het meeste bij?
“De grote liefde van God waarover we 
in de eerste lessen spraken. Die Liefde 
te ervaren, zien en te ontdekken was 
op dat moment van mijn leven mijn 
grote zoektocht. Nu raakt die grote 

liefde van God mij extra, zeker als ik liefde van God mij extra, zeker als ik 
denk aan Pasen en Pinksteren. Jezus denk aan Pasen en Pinksteren. Jezus 
is naar deze aarde gekomen, heeft is naar deze aarde gekomen, heeft 
geleden en is gestorven voor ons (mij) geleden en is gestorven voor ons (mij) 
om zo de weg vrij te maken, zodat ook om zo de weg vrij te maken, zodat ook 
ik vrij tot God mag gaan. Jezus is ik vrij tot God mag gaan. Jezus is 
opgestaan uit de dood, Hij heeft de opgestaan uit de dood, Hij heeft de 
dood overwonnen: Hij LEEFT!”dood overwonnen: Hij LEEFT!”

Merkt u een 
verandering/verdieping 
in uw geloofsleven?
“Jazeker. Het verlangen neemt toe 
om iedere dag met God te beginnen, 
om met Hem te wandelen en gewor-
teld te raken in Zijn woord, Zijn liefde.”

Wat denkt u dat de BBS 
onderscheidt van 
andere bijbelscholen of 
catechese materialen?
“Voor mij is de BBS niet alleen leren 
over God en het geloof maar ook leren 
met God over het geloof. Dus wie is 
de God van de Bijbel, maar ook wie is 
God nu op dit moment in jouw leven.” 

‘Het verlangen 
neemt toe 
om iedere dag 
met God te 
beginnen’
Vanuit welke motivatie 
bent u mee gaan doen 
aan de BBS?
“Ik ben mee gaan doen met de BBS in 
onze gemeente, omdat ik op zoek 
was naar groei en verdieping in mijn 
geloof. De uitnodiging/oproep van 
onze predikant om deel te nemen aan 
de BBS leek toentertijd ook speciaal 
voor mij bedoeld. Ik heb me direct 
aangemeld en nog steeds, we zijn nu 
bij les 16 en komen om de 3 weken bij 
elkaar, zie ik naar de cursusavonden 
uit. Ik leer er ontzettend veel van en 
geniet telkens weer van de openheid 
en eerlijkheid van mijn medecursisten.”


