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Met groot respect kijk ik naar de dienstbaarheid van de Met groot respect kijk ik naar de dienstbaarheid van de Met groot respect kijk ik naar de dienstbaarheid van de 
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te kunnen zijn. Dat mag wel eens gezegd worden: ze 
kwamen om te dienen en ik ben trots op hen.

Psalmen
Ook hebben we twee mooie startdagen voor de Gemeente-
groeigroepen achter de rug, rond het nieuwe materiaal 
‘Leven met de psalmen’. We gaan ons meer verbinden met 
de Gemeente-groeigroepleiders omdat we echt denken 
dat zij die bemoediging en ondersteuning nodig hebben. 
We hebben een enthousiaste werkgroep vol met plannen 
en ideeën en ds. André Priem uit Ermelo en dr. Harry 
Klaassens uit Erica zijn daar vrij recent bij gekomen.

Zo aan de start van het seizoen geven we heel wat toe-
rusting en advies. Dat levert altijd weer prachtige
momenten op. Ik moet denken aan die stomverbaasde 
nuchtere man van de Christelijk Gereformeerde kerk te 
Zwolle. Hij zei: “Als God niet zo duidelijk tot ons had 
gesproken, zou ik jouw opdracht rond luisterend bidden 
volslagen onzin hebben gevonden. Maar nu…”
Deze 120 mannen, bijeen op een weekend, deden een oefe-
ning in luisterend bidden en ontvingen bemoedigingen 
voor hun naasten in de groep. Zulke avonden worden ook 
op andere plaatsen gehouden en wij zijn beschikbaar om 
in uw gemeente een avond of cursus te doen.

Tenslotte doe ik een beroep op u als lezer om ons werk 
te steunen. We maken echt heel veel mee en ik zou u 
persoonlijk in de zegen willen laten delen. Misschien 
kunnen we u een keer ontmoeten op een avond of confe-
rentie. Als u of jij wilt meewerken als vrijwilliger, van harte 
welkom. Of als je als bidder de gebedsnieuwsbrief wilt 
ontvangen, mail dan naar kantoor@ewv.nl

Met een hartelijke groet,

In Christus verbonden

Hans Maat 
directeur

Ik tel mijn zegeningen
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Naast onderwijs was er veel aandacht voor ministry, ofwel Naast onderwijs was er veel aandacht voor ministry, ofwel 
persoonlijke voorbede door de teams en door de sprekers. 
We zagen genezingen en bevrijdingen bij mensen die daar 
werkelijk niet op hadden gerekend en verwonderd waren. 
Er zijn ook mensen na de conferentie genezen of gedeel-
telijk genezen. Maar zelfs als mensen niet genezen, 
dan ontvangen zij toch een zegen. Van vrede en rust van 
binnen. Van nieuwe kracht om door te gaan.

Wat heb je met onze dominee 
gedaan?
Het aardige was dat ik op zondagmiddag een groeps-app 
opende waarin een aantal christelijke voormannen en 
vrouwen reageerden met: ‘Wat heb je met onze dominee 
gedaan? Hij was vol vuur en vrijmoediger dan anders’. 
Een volgende schreef: ‘Ja, de mijne ook al’. Als je op het 
podium bezig bent, kun je niet altijd zien hoe het ieder 
vergaat, maar de persoonlijke getuigenissen, zeker van 
sommige collega’s die al jaren in de kerk werken en 

die geestelijke vernieuwing ervoeren, waren ronduit 
ontroerend.

Kwetsbaar en eerlijk
Op vrijdag werd de sessie ‘Omgaan met teleurstelling en 
verdriet als mensen niet genezen’ misschien wel een van 
de meest aansprekende in de conferentie. Met name zij 
die pastoraal willen werken in hun gemeente werden 
hierdoor aangesproken en Randy Clark was daarin 
kwetsbaar en eerlijk. Ron Becker, voorganger van de 
Crossroadsgemeente in Rotterdam twitterde woorden 
die het eigenlijk samenvatten: Overweldigend. Teder. 
Krachtig. Nederig. Eerlijk. Uitgesproken Bijbels. Verande-
rend. Well done! 

Wij begrijpen dat velen de weg van het beoefenen van de 
gaven en het bidden voor genezing en bevrijding 
spannend vinden. Misschien door negatieve ervaringen 
voorheen of door theologische inzichten die misschien 
conflicteren met wat u leest en hoort. Nu, daar zijn we 
ons van bewust en wij luisteren goed naar onze critici. 
We vinden ook dat we pastoraal zorgvuldig moeten zijn. 
Toch staat vast dat het ‘genees de zieken’, bevrijd de 
gebondenen en verkondig het evangelie in de kracht van 
de Heilige Geest, simpelweg opdrachten zijn die Jezus 

ons geeft. Het lijkt me niet verstandig om deze opdrachten 
te vergeestelijken of weg te redeneren.  

Vele getuigenissen bereikten ons via de mail en door middel 
van persoonlijk contact. Wij zien dan ook uit naar de 
vrucht op de lange termijn die God uitwerkt. Op de zater-
dagmiddag is voor ieder persoonlijk gebeden en hebben 
wij de protestantse deelnemers bewust veel tijd gegund.

U kunt een filmpje bekijken op thereismore.nl als u 
een indruk wilt krijgen en kom naar de terugkomdag op 
29 oktober!

Uitstrekken naar meer, 
zoekend en biddend
Als directeur en bestuur zetten we in op meer aandacht 
voor het werk van de Heilige Geest in prediking, pastoraat, 
gemeenteopbouw en kerkplanting. Dat de Heilige Geest 
breed werkt en opmerkelijk veelkleurig werkt, is mij niet 
onbekend. Dat zal ik nooit vergeten en we verachten het 
kleine en gewone daarin niet. Toch is het verlangen van het 
EW altijd geweest om de gaven van de Geest te praktiseren 
en ons uit te strekken naar meer geloof, genezing en 
bevrijding. Ik zie het niet als radicaliseren, zoals sommigen 
suggereren, maar als praktiseren en dat samen met velen.

De nota ‘back to the basics voor de kerk in 2025’ moet 
gestalte krijgen in concrete acties. Wij zullen proberen 
om in onze protestantse traditie opnieuw de focus op 
Christus en het werk van de Geest centraal te stellen. 

Een jaarlijkse conferentie houden is één ding, maar we 
willen nu vooral de plaatselijke kerken, kerkenraden en 
voorgangers begeleiden en helpen om het gebed en de 
gaven in hun gemeente gestalte te geven. Daarbij willen 
we een beweging zijn, zoekend en biddend naar leiding 
van God omdat we niet de fouten willen maken die in de 
kerk- en opwekkingsgeschiedenis al zo vaak zijn gemaakt 
rondom onderwerpen als opwekking, genezing, bevrijding, 
bedieningen etc. Met alle schade die dat oplevert voor de 
eenheid van de kerk en aan personen.

Een maakbare kerk bestaat niet. Revitalisering komt niet 
voort uit reorganisatie, niet uit allerlei modellen, maar 
uit een biddend leven waarin we de stem van de Geest 
verstaan en de richting durven gaan die Hij wijst. Dat is 
echt nodig, want de grote interne secularisatieslag is nog 
lang niet voorbij in de kerken.

Ik hoop dat wij u op de plek waar U bent, mogen dienen 
en bemoedigen. Wij zijn hoopvol want Gods werk is niet 
te keren omdat Hij erover waakt. Wat van Hem is zal 
blijvende vrucht voortbrengen. In dat vertrouwen kijken 
wij terug naar de afgelopen tijd en deze conferentie.

Overweldigend. Teder. 
Krachtig. Nederig. 
Eerlijk. Uitgesproken 
Bijbels. Veranderend.

Terugblik op leidersconferentie
There is More!

De opdracht 
die de Geest ons geeft



Ontroerend was dat mensen spontaan 
naar me toekwamen en iets deelden 
van wat God in hun hart gelegd had. 
Hoe raak waren deze woorden en hoe 
bemoedigend was het om ze te ont-
vangen! Zo is het denk ik ook door 
God bedoeld, dat we in de kring van 
de gemeente niet voor onszelf leven, 
maar ons door Christus laten gebrui-
ken om medegelovigen te bemoedi-
gen en op te bouwen in het geloof. 

Kwetsbaar en vol 
verlangen
Verder was het onderwijs van Randy 
Clark en Paul Martini ook bijzonder. 
Kwetsbaar en tegelijk zo vol verlangen 

naar meer van Gods Geest. De getui-
genissen uit de wereldkerk waren op 
zich al een hele bemoediging, maar 
vooral denk ik terug aan die momenten 
dat zij vanuit het Woord een appèl op 
ons deden God op Zijn eigen Woord te 
geloven! Als Psalm 103 zegt dat God 
al onze ongerechtigheid vergeeft, al 
onze ziekten geneest en ons leven 
verlost van het verderf, dat gaat dat 
over wat God niet alleen kan, maar 
ook bereid is te doen! Nog steeds, 
want Jezus Christus is gisteren en 
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid 
(Hebr. 13:8)! Jezus vergaf mensen 
hun zonden, bevrijdde mensen van 
demonen en genas zieken. 

Wonderen
Clark daagde ons uit om te blijven 
geloven dat God nog steeds dezelfde 
wonderen kan doen als toen in de 
tijd van de Bijbel. Ondanks alle ge-
brokenheid en het nog-niet karakter 
van het Koninkrijk, mogen wij ons 
ook vandaag in gebed uitstrekken naar 
de doorbaak van Gods Koninkrijk op 
aarde. Verlangen naar meer van Gods 
Geest betekent ook kruisdragen en 
lijden. Deze boodschap zal ik niet 
gauw vergeten. 

Dat smaakt naar meer!
Kortom, de zegen voor mij van deze 
conferentie zat in het onderwijs uit 
de Bijbel, de lofprijzing en onderlinge 
bemoediging, de liefde voor Gods 
Kerk en het gemeenschappelijk ver-
langen naar een krachtig werk van 
Gods Geest. Dat smaakt naar meer!’

Getuigenissen 
Getuigenissen zullen onder meer 
worden gegeven op de terugkomdag 
van 29 oktober en later op de website 
van ‘There is more’. Wij zoeken nu 
het gesprek met de deelnemers over 
wat zij hebben meegemaakt. Dat 
betekent niet dat wij alles in het 
openbaar zullen publiceren, vanwege 
pastorale motieven en redenen.

Het belangrijkste wat wij als doel 
van de conferentie beoogden was de 
overdracht van zalving of wel de 
bekrachtiging voor het werk in de kerk. 
Wij hopen dat bij velen de gaven zijn 
aangewakkerd. Ook zagen we vele 
vormen van bemoediging, vaak in 
woorden van kennis, van wijsheid en 
van profetie waardoor voorgangers en 
leiders werden bemoedigd. Wij hebben 
daarnaast ook veel getuigenissen 
ontvangen die gaan over genezing en 
gedeeltelijke genezing. Wij hebben 
contact gezocht met deze mensen 
voor zover zij bij ons bekend zijn. 
Naast genezing hebben wij ook 
bevrijding gezien bij jongeren en 
ouderen, wat leidde tot blijdschap en 
innerlijk herstel. 

Hoewel er ruime aandacht was voor 
gebed en genezing, gaat het ons als 
EW vooral om het werk van de Geest, 
die wij als krimpende kerk zo harts-
tochtelijk nodig hebben en de plaats 
van de tekenen van het koninkrijk. 
Voor de kerk en zeker binnen de 
missionaire opdracht die wij namens 
Christus hebben.  

De werkgroep Gebed van het Evangelisch 
Werkverband

Dr. Gerrit Vreugdenhil,  predikant te Gouda:

‘Het is niet gemakkelijk om in enkele zinnen te verwoorden 

wat deze conferentie met mij gedaan heeft. Als kostbare 

herinnering gaat het gemeenschappelijke verlangen naar 

herleving en vernieuwing van Gods kerk met mij mee. Dwars 

door kerkmuren heen herkenden we elkaar in het verlangen 

naar meer van Gods Geest in ons leven, naar een kerk die de 

naam van Christus verhoogt en die in woord en daad laat 

zien dat God niet veranderd is.

Terugblik

There is more
Wonderen

Als deelnemer of als leider van een 
groep kan je soms ervaren dat er dingen 
anders of beter kunnen. Dit levert 
soms wrijving of botsingen op. Of je 
nu bij een Groeigroep zit waarbij alles 
goed gaat of dat het soms hier en 
daar wat beter kan… Graag geeft het 

EW je zeven tips mee om het beste uit 
jouw Groeigroep te halen.

Ben jij alweer begonnen met 
een kring of groeigroep? Het 
nieuwste materiaal is te bestellen op 
levenmetdepsalmen.nl. Dit jaar staan 

er ook mooie interviews in met 
bekende mensen over de psalmen en 
de vormgeving is echt even anders!

Zeven tips 
om het beste uit jouw 
Groeigroep te halen

Misschien is het vanzelfsprekend dat alles goed 
gaat in jouw Gemeente Groeigroep, of misschien 
ook niet. Als groepsleden zijn we aan elkaar gegeven 
om van elkaar te leren, elkaar tot steun te zijn en 
om elkaar op te bouwen. 

Zeven tips voor elke 
Groeigroep:
1) Stel één of twee leiders 
 aan die de tijd en structuur 
 bewaken
2) Gezelligheid! Houd elke
 avond ruimte voor een 
 stukje ‘wel en wee’
3) Spreek verwachtingen uit
4) Let er met elkaar op dat 
 iedereen voldoende aan bod
 komt
5) Kom uit je stoel: breng dat
 bloemetje langs of was de
 ramen van het groepslid
 dat net verhuisd is
6) Vertrouwen: wat in de groep 
 gedeeld wordt, blijft in de
 groep
7) Evalueer met je groep: wat
 gaat er goed, wat kan beter?

Misschien is het vanzelfsprekend dat alles goed 

Zeven tips voor elke 
Groeigroep:
1) 
 aan die de tijd en structuur 
 bewaken
2) 
 avond ruimte voor een 
 stukje ‘wel en wee’
3) 
4) 
 iedereen voldoende aan bod
 komt

Wij zoeken nu het 
gesprek met de 
deelnemers over 
wat zij hebben 
meegemaakt

Het gaat ons als 
EW vooral om het 
werk van de Geest

Clark daagde 
ons uit om te 
blijven geloven 
dat God nog steeds 
dezelfde wonderen 
kan doen



Overig nieuws
>> Terugkomdag There is More!
Verder in de kracht van Gods Geest? We nodigen je van 
harte uit voor de Terugkomdag op zaterdag 29 oktober 
van 9.30 – 16.00 uur!

Meld je snel aan via thereismore@ewv.nl.

>> Nieuwe cursus ‘Discipelschap’ 
 in Huizen

Het EW heeft in samenwerking 
met bijbelschool De Wittenberg 
een nieuwe discipelschaps-

cursus ontwikkeld, met de naam ‘Acts 29’ (Handelingen 29). 
Het motto van de cursus is: “Door de Bijbel geïnspireerd 
leven en in navolging van Jezus en in de kracht van de Heilige 
Geest het Koninkrijk van God leren uitleven.” Docenten 
zijn Carianne Ros, Bram van Putten, Hans Maat, ds. Johan 
’t Lam, Helmine de Graaff en Martin Tensen. Corine 
Zonnenberg is coach en host van de cursus.

Plaats Acts 29’ vindt plaats in de Kruiskerk in Huizen
Data De cursus begint op donderdag 3 november, 
bestaat uit 14 avonden (om de week) en een weekend. 
Info Kijk voor meer informatie onder ‘Cursussen’ op 
www.ewv.nl/vorming/acts29

>> Vernieuwingsavonden voor 
 Regio Rijnmond

• 12 november 2016 en 25 maart 2017
Plaats Spijkenisse
Adres Michaëlkerk, Anjerplein 1
Tijd 20:00 – 22:00 uur (kerk open vanaf 19:30 uur)

Zoek je geestelijke vernieuwing in je eigen leven en in 
je kerk? Ook dit jaar organiseert EW regiowerkgroep
Rijnmond in samenwerking met New Wine Nederland 
vernieuwingsavonden voor de regio Rijnmond. Het doel 
van deze avonden is om een stimulans te zijn tot geeste-
lijke vernieuwing en verdieping voor de christenen in de 
Regio Rijnmond. 

Met tijd voor lofprijzing en aanbidding, gevolgd door een 
bijbels thema. Daarna is er gelegenheid voor persoonlijke 
voorbede. 

De eerste avond is op 12 november 2016: deze avond gaat 
over de Psalmen, in aansluiting bij de huiskringen. Willem 
Ouweneel zal deze avond spreken.
De tweede avond vindt plaats op 25 maart 2017. Ook 
dan gaan we dieper in op de Psalmen. The Psalmproject
komt die avond naar Spijkenisse! 

Tip: kijk eens op www.thepsalmproject.com.

Meer info via:
Arie Korengevel - amkorengevel@hetnet.nl of 
Pieter Both - predikant@debrugspijkenisse.nl

>> 12 artikelen over bidden
Na ‘12 artikelen over God’, ‘12 artikelen over Jezus’ 
en ‘12 artikelen over de heilige Geest’ is de vierde 
uitgave verschenen: ‘12 artikelen over bidden’ 

De boekjes zijn geschikt 
voor persoonlijke studie,
maar ook voor kringwerk
en voorbereiding op een
prekenserie. 

Er wordt gewerkt aan het 
vervolg van deze serie. 

Prijs: € 8,90 

Alle boekjes zijn verkrijg-
baar in de boekhandel.

>> Samenvatting: Rondom Jezus
• De kerk als kring rondom Jezus
Kleine ecclesiologie, een Protestants 
Evangelische visie op de kerk
Peter Smilde, 2016

Het Nederlandse kerklandschap verandert in snel 
tempo. Kerken verdwijnen. Ook verschijnen er 
nieuwe initiatieven, zoals pioniersplekken, en 
worden oude kerken opnieuw uitgevonden. Maar 
vanuit welke visie werken kerkvernieuwers? Een 
frisse en bijbelse visie op de kerk is van groot 
belang, wil je niet achter de laatste trend aan-
lopen of vastkleven aan wat vertrouwd is. Om die 
reden heeft ds. Peter Smilde (voorzitter bestuur 
van het EW) ‘Rondom Jezus’ geschreven, een 
kleine ecclesiologie, waarin hij in het bestek van 
50 pagina’s een heldere visie op de kerk schetst, 
waarin uit zowel de evangelische als protestantse 
tradities wordt geput.

Het volledige boek is gratis te verkrijgen via 
www.ewv.nl/downloads/rondom-jezus

Het EW heeft in samenwerking 
met bijbelschool De Wittenberg 
een nieuwe discipelschaps-

cursus ontwikkeld, met de naam 

Een paar schrijvers vertellen ons waarom zij meedoen:

Kalenderblok
We hebben in 2017 twee nieuwe We hebben in 2017 twee nieuwe 
elementen. We presenteren het ma-elementen. We presenteren het ma-
teriaal niet in een boek maar in een teriaal niet in een boek maar in een 
kalenderblok. Uit dat blok kan je kalenderblok. Uit dat blok kan je 
blaadjes eruit scheuren: handig voor blaadjes eruit scheuren: handig voor 

kinderwerkjes of om een tekst mee kinderwerkjes of om een tekst mee 
te nemen gedurende de dag. Ook te nemen gedurende de dag. Ook 
komen er aanvullingen op onze komen er aanvullingen op onze 
website, zoals de mogelijkheid om website, zoals de mogelijkheid om 
extra kleurplaten te downloaden. En extra kleurplaten te downloaden. En 
heel bijzonder en nieuw is dat we een heel bijzonder en nieuw is dat we een 

aantal familynights in de kalender 
bijvoegen.

Familynight
Wat is een familynight? Een family-
night is een leuk programma dat 
je thuis met je gezin bijvoorbeeld 
kan doen. Dus niet alleen lezen en 
luisteren. Het is veel meer dan dat: 
met z’n allen iets meemaken en 
beleven rond het thema van die week. 
Er zal aandacht zijn voor de kleuter 
en de tiener en natuurlijk oud en jong 
daar omheen. Het is niet moeilijk 
dankzij een eenvoudige handleiding, 
als een soort draaiboekje.

Het Evangelisch Werkverband ontwikkelt momenteel voor de derde 
keer het bijzondere gemeenteproject: 50 Dagen op Weg met God tussen 
Pasen en Pinksteren. Het doel van dit project is gemeenteleden uit te 
dagen en te helpen om tijdens een overzichtelijke periode extra tijd en 
aandacht te geven aan gebed en bijbellezen. Het project is heel makke-
lijk op te zetten, omdat het meeste thuis gebeurt. Het project heeft 
tegelijkertijd juist een enorme waarde omdat ieder gemeentelid er zelf 
gemotiveerd mee aan de slag kan. Als gemeente samen koop je een 
pakket met preekschetsen, kinderwerk en gespreksavonden.

Ron van der Spoel is blij met 
project omdat: “Het helpt me om 
bewust Jezus te volgen in de periode 
van Pasen tot Pinksteren.” Hij weet 
dat bidden tijd vraagt: “Als ik een 
tijd en een plek reserveer om te 
bidden, kan ik me beter op God 
concentreren en leer ik luisteren 
naar het fluisteren van de Heilige 
Geest in mij.”

Nienke Westerbeek is direc-
teur van Compassion Nederland. 
Hiervoor was ze onder andere 
hoofdredacteur van Eva en kerk-

planter van ICF Amersfoort.
 Zij vertelt ons: “Ik vind gebed 
belangrijk omdat ik daardoor 
Gods stem beter kan verstaan en 
gericht blijft op Gods verlangen 
voor Zijn Koninkrijk.”

Dr. Willem J. Ouweneel, 
schrijver, spreker en docent is ook 
enthousiast over het project: 
“Het helpt ons om te begrijpen 
dat het heil niet alleen Goede 
Vrijdag en Pasen omvat, maar pas 
in Pinksteren zijn hoogste vervul-
ling vindt. Op Goede Vrijdag en 

Pasen zien we wat God VOOR ons 
heeft gedaan in Christus, met 
Pinksteren zien we wat God IN 
ons doet door de Heilige Geest.”

Vijftig dagen op weg met God in 2017 
Wachten op de 

Heilige Geest

Vijftig dagen op weg met God in 2017Vijftig dagen op weg met God in 2017Vijftig dagen op weg met God in 2017

In november versturen we 
per e-mail een proefeditie. 
Interesse? Meld je aan op 
info@ewv.nl o.v.v. 50dagen-
proefeditie, om jouw proef-
exemplaar te ontvangen. Je 
kunt daar ook de algemene 
folder per e-mail bestellen 
o.v.v. folder 50dagenproject.



Bouw en bid met ons mee! 
Wij hebben u nu nodig. Er is veel in beweging bij 
het EW en we zijn zeer dankbaar voor al het werk 
dat we mogen doen in de Gemeentegroeigroepen, 
de cursussen die we geven in het land en niet in de 
laatste plaats de conferenties waar velen worden 
aangeraakt. We willen graag dat u deelt in de zegen 
en met ons mee gaat doen. Wij zien op dit moment 
ook jongere generaties aanhaken als vriend of 
partner.

Wij willen graag dat u vriend wordt van het EW en 
ons maandelijks steunt. Zoals u weet begeleiden 
wij pioniersplekken en helpen mee met het planten 
van nieuwe gemeenschappen en kerken. Heel con-
creet sparen we deze maand voor deze begeleiding. 
Per jaar kost dit per plek € 3.000. Wij willen in 2017 
tien nieuwe plekken kunnen starten, en hebben nu 

voor 1 plek budget binnen. We vragen u, wordt 
donateur voor het hele nieuwe jaar of geef een 
eenmalige gift zodat we dit ook echt mogelijk 
kunnen maken.

Natuurlijk krijgt u een prachtig cadeau. Als u ons 
gaat steunen kunt u kiezen uit meerdere uitgaven 
of cd’s. Kijk op www.ewv.nl/news-item/doneren

Als dominee of kerkelijk werker of student daar-
voor, kunt u partner worden op www.ewv.nl/visie/
partners-in-vernieuwing

Bouw en bid met ons mee!Bouw en bid met ons mee!Bouw en bid met ons mee!

Agenda
• Woensdag 26 oktober 2016
 Toerustingsavond – Hoe lang nog Heer? 
 Kruisstraat 1a, Diever. Inloop vanaf 19:30 uur
• Donderdag 27 oktober 2016
 Toerustingsavond – de Geest als Gids en de
 uitingen van de Geest 

Heidebloemstraat 2, Erica. Start om 19:30 uur
• Zaterdag 29 oktober 2016

Terugkomdag There is More!
 Regio Harderwijk. Start om 9.30 uur 
• Maandag 7 november 2016
 Hoe gaat het met de dominee?

Veerweg 100, Kamperland
• Vrijdag 11 en zaterdag 12 november 2016
 Inspiratieconferentie voor bidders en kartrekkers

Leuvenheim, info janminderhoud@planet.nl, 
 T (0341) 56 19 48, zie ook www.biddeniseenweg.nl
 onder ‘Agenda’
• Zaterdag 12 november 2016
 Vernieuwingsavond Spijkenisse

Michaëlkerk, Anjerplein 1. Inloop vanaf 19:30 uur
• Zondag 20 november 2016
 Toerustingsavond - Scheve schaats

Middenweg 14, Hoogeveen. Start om 19:00 uur

• Donderdag 24 november 2016
 Toerustingsavond – De Geest en de andere geesten

Heidebloemstraat 2, Erica. Start om 19:30 uur
• Woensdag 30 november 2016
 Toerustingsavond – Roep mij aan in tijden van nood 

Kruisstraat 1a, Diever. Inloop vanaf 19:30 uur
• Vrijdag 2 december 2016
 Gebedsuur voor vernieuwing van onze kerken

Van 10:30 tot 13:00 uur op het EW kantoor. 
 Meer informatie bij Jan Minderhoud
• Vrijdag 27 t/m zondag 29 januari 2017
 Retraite EW werkgroep Zuidoost-Drenthe

in Huize Elisabeth te Denekamp. Met o.a. creatieve 
workshops, lofprijzing en themabesprekingen. 
Meer info bij Henk Schiere: h.schiere@home.nl, 
T (0591) 61 86 59. Opgave via ew.zod@outlook.nl.

Spreekbeurten Hans Maat
• 30 oktober 09.30 uur | Drachterscompagnie  
 Ger. Kerk, Smidswei 3
• 20 november 18.30 uur | Lopik
 Ger. Kerk, Lopikerweg 57
• 4 december 10.00 uur | Huizen
 Kruiskerk, J. van Wassenaerstr. 1


