
K O M P A S AV O N D E N  B R U N S S U M      
2 0 1 9  -  2 0 2 0

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

    Helden  
           van TOEN  
               Voorbeelden  
     v00r NU

Abraham 
Spreker: Leander Janse 
21 september 2019
 
Jozef 
Spreker: Miel de Rechter
26 oktober 2019
 
Mozes 
Spreker: Wim J. Hoddenbagh 
23 november 2019

Ruth 
Spreker: Thijs van Reijn
25 januari 2020
 
Nehemia 
Spreker: Wiebe Ekkel
15 februari 2020

Esther
Spreker: Kees Fieggen
28 maart 2020
 
Daniël
Spreker: Bert Nanninga
18 april 2020



…

H E L D E N  VA N  T O E N  -   
V O O R B E E L D E N  V O O R  N U  

De één bleef dwars tegen zijn eigen gevoelens in stug vertrouwen op God, 
zelfs toen Hij hem vroeg zijn enige zoon ergens op een afgelegen berg te 
doden en te offeren. De ander teerde jarenlang weg in uitzichtloze 
gevangenschap maar bleef er van overtuigd dat God hem niet was vergeten. 
Weer een ander voerde een slavenvolk de woestijn in met de complete 
Egyptische cavalerie in zijn figuurlijke achteruitkijkspiegel. Een Joodse 
powervrouw die middenin een ongekende antisemitische haatcampagne de 
aanstichter durfde te ontmaskeren ten overstaan van een grillige Oosterse  
despoot. Kende ze haar verre voormoeder, die haar hele familie redde van 
een wisse hongerdood in vertrouwen op Gods plan ? Of wat te denken van 
de man die ondanks felle tegenstand zijn volk bleef motiveren om de stad 
Jeruzalem te herbouwen? En natuurlijk zijn volksgenoot die in de hoogste 
kringen van het Babylonische imperium, ook toen hij in een leeuwenkuil 
werd gegooid tot de God van Israël bleef bidden en niet van zijn 
voorschriften afweek. Stuk voor stuk krachtpatsers vol geloof ! Zeker, maar 
ook mensen van vlees en bloed die met al hun karakterzwakheden en 
persoonlijke tegenslagen ter lering en geloofsopbouw in Gods woord zijn 
vereeuwigd. 

In deze serie maar liefst zeven van de meest indrukwekkende 
geloofshelden en -heldinnen uit de geschiedenis op rij. 

D E  S P R E K E R S  

Leander Janse
is staflid van de bijbelschool Gospel Mission te 
Amerongen.

Thijs van Reijn
is voorganger van de christelijke gemeente de 
Bron te Heerlen.

Wim J. Hoddenbagh
is spreker en oprichter van Stichting Presence 
te Veenendaal.

Wiebe Ekkel
is ICT manager bij APG in Heerlen en 
bestuurslid van Stichting Markus en Vrienden 
van Bethesda.

Miel de Rechter
is voorganger van een christengemeente in 
Roermond.

Kees Fieggen
is bijbelleraar en gepensioneerd leraar biologie.

Bert Nanninga
is psychiater bij o.a. GGZ-De Hoop in 
Dordrecht.


