
K O M P A S AV O N D E N  B R U N S S U M      
2 0 1 7  -  2 0 1 8

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

Veranderd 
             Leven ! 

Vergeving 
Spreker: Philip Nunn 
30 september 2017
 
Verzoening 
Spreker: Wout van Wijngaarden
28 oktober 2017
 
Vrijmaking 
Spreker: Thijs van Reijn 
25 november 2017

Vervulling 
Spreker: Sytse de Jonge 
27 januari 2018
 
Verbinding 
Spreker: Jaap Noorlander
24 februari 2018
 
Verkondiging
Spreker: Rasak Avakhti
7 april 2018

Verwachting
Spreker: Kees Fieggen
21 april 2018



Wie de Zoon van God in zijn of haar leven toelaat, krijgt een nieuw, 
veranderd leven. Niets is meer hetzelfde. Maar hoe leef je dat 
veranderde bestaan in de praktijk? Je omgeving is namelijk vaak niet 
mee veranderd… En gaat de verandering na je bekeringsproces door? 
Vragen die in deze serie lezingen aan de orde zullen komen rondom 
zeven belangrijke aspecten van het christelijk leven. Vergeving van onze 
zonden maar ook die van anderen, verzoening met God, vrijmaking 
door en vervulling met de Geest, verbinding met Boven en elkaar, 
verkondiging, verwachting van de wederkomst: er zit een voortgaande 
ontwikkeling in, maar elk van deze kernbegrippen is gelijktijdig voor 
een ieder van ons cruciaal. 

We hopen dat deze serie niet (alleen) zal leiden tot een toename van 
kennis, maar dat de verandering die God bij ons als gelovigen tot stand  
heeft gebracht door elk van deze avonden een nieuwe, blijvende 
impuls zal krijgen.

V E R A N D E R D  L E V E N  D E  S P R E K E R S  
Philip Nunn
was jarenlang zendeling in Colombia en is thans 
werkzaam als bijbelleraar in Eindhoven en omgeving.

Wout van Wijngaarden
is voorganger in een Evangelische Gemeente in 
Herentals (B). Hij is bekend als auteur van talloze 
brochures, boekjes en DVD’s over o.a. het huwelijk 
en opvoeding. 

Thijs van Reijn
is missionair voorganger (‘church planter’) van een 
Bijbelgetrouwe gemeente in Landgraaf..

Sytse de Jonge
geeft Bijbellezingen en organiseert Meet & Discover 
jongerenweekenden.

Jaap Noorlander
is decennialang verantwoordelijk geweest voor het 
Bijbelstandwerk op beurzen overal in Nederland.

Rasak Avakhti
is werkzaam als evangelist en pastoraal werker in 
Drenthe. Daarnaast is hij werkzaam als evangelist in 
heel Nederland

Kees Fieggen
is in het dagelijks leven leraar Biologie, ANW en 
Science aan het Lyceum Oudehoven te Gorinchem 
en geeft Bijbellezingen.


