
Aanbidding - wij aanbidden God 
Spreker: Philip Nunn 
28 september 2013

Gemeenschap - alles delen 
Spreker: Miel de Rechter
26 oktober 2013

Discipelschap - worden als de 
Meester 
Spreker: Arjan Baan 
30 november 2013

Dienen - werken/ondersteunen/
opbouwen 
Spreker: Frederic Walraven 
1 februari 2014

Evangelisatie/zending - het geloof 
delen 
Spreker: Henk Medema 
1 maart 2014

Toekomstperspectief - wij delen 
onze hoop 
Spreker: Sytse de Jonge 
29 maart 2014

K O M P A S AV O N D E N 
B R U N S S U M      
2 0 1 3  -  2 0 1 4

Plaats: Zonnestraat 27, 
6446 TD te Brunssum

Tijd: steeds zaterdagavond 19.30 u.

Na de koffiepauze is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Telefonische inlichtingen: 
(045) 5215480 of (045) 5251329

G E L O O F  I N 
A C T I E



Wie vanuit een levend geloof God aanbidt, 
komt dankzij Jezus Christus dicht bij Hem. 
Die ontmoeting laat geen mens koud. Zijn 
licht en liefde verwarmen je van binnen en 
laten je iets ervaren van zijn karakter. Dat 
geluk wil je met de mensen om je heen 
delen. Een bijzondere band ervaar je daarbij 
met medechristenen, met wie je niet alleen 
het goede nieuws en je kennis en geestelijke 
ervaring, maar ook je hart kunt delen. In hen 
herken je niemand minder dan Jezus 
Christus, die zijn volgelingen in toewijding 
aan Hem heeft samengebracht. 

Gezamenlijk groei je vervolgens te midden 
van je medegelovigen op tot een krachtige, 
tot zijn doel komende volgeling van de 
Meester. De heldere, concrete instructies 
waarmee hij je op aarde heeft achtergelaten 
inspireren tot grootse daden, want de velden 
zijn wit om te oogsten; zijn werk wacht, 
treedt dan aan! 

Uiteraard zonder de blik af te houden van 
de hemelse sferen waarin we nu al in 
Christus zijn neergezet en waarin zich nog 
zo veel heerlijks zal afspelen.

D E  T H E O R I E

Tot zover de op zichzelf volledig juiste 
theorie. In de praktijk dreigen we als 
geloofsgemeenschap nog wel eens het zicht 
te verliezen op de dingen die voor ‘christians 
on their way to heaven’ echt belangrijk zijn. 

Vandaar dat we in deze serie lezingen zes 
‘kernactiviteiten’ van de gelovige binnen de 
Gemeente willen bespreken, te weten:

• Aanbidding
• Gemeenschap
• Discipelschap
• Dienen
• Evangelisatie / Zending
• Toekomstperspectief

Even zo veel door jaren harde praktijk 
gelouterde leraren zullen proberen de 
deelnemers deze begrippen op een 
vernieuwende manier te laten 
herontdekken. Zodat we daarna weer met 
frisse moed in actie kunnen komen.

D E  S P R E K E R SD E  P R A K T I J K

Philip Nunn
Was zendeling in Colombia. Is nu fulltime 
bijbelleraar in Eindhoven.

Miel de Rechter
Is voorganger / bijbelleraar in Roermond.

Arjan Baan
Is fulltime evangelist / bijbelleraar en 
directeur van stichting Heart Cry. Hij 
woont in Sliedrecht.

Frederic Walraven
Was zendeling in Kameroen en is nu 
fulltime bijbelleraar in Hilversum.

Henk Medema
Was directeur van de Uitgeverij Medema. Is 
bijbelleraar / auteur en mentor.

Sytse de Jonge
Heeft een managementfunctie bij het 
Europees Octrooibureau in Rijswijk, is 
bijbelleraar en organiseert regelmatig 
bijbelstudie-weekenden voor jongeren


