ZEGENRIJK
ZAAIEN

Donderdag 30 januari • Sliedrecht
Woensdag 12 februari • Kerkwerve
Donderdag 27 februari • Kockengen
De spreker tijdens deze avonden is
Marc de Gooijer (missionair en diaconaal
werker bij Thuis in West)
Meer informatie en aanmelden:
www.evangeliestek.nl/toerustingsavond

Toerusting voor kinder(evangelisatie)werkers die bemoedigd
willen worden in de opdracht tot kinderevangelisatie.

Voor alle data geldt Deo Volente

De opdracht van de Zaaier en
Zijn belofte van vrucht

Zegenrijk zaaien

De opdracht van de Zaaier en Zijn belofte van vrucht
Al enkele jaren komen Daan (8) en Raisia (10) naar de Kinderbijbelclub. Ze
luisteren iedere week naar een vertelling uit de Bijbel en doen mee met
de activiteiten. Bij Daan ziet de leidinggevende dat de boodschap van het
Evangelie hem raakt. Hij stelt veel vragen en wil graag meer weten over
God en de Bijbel. Bij Raisia lijkt het anders. Ze praat weinig en kijkt soms
wat ongeïnteresseerd. Doet de boodschap wel wat met haar? Dragen de
zaadjes van Gods Woord in haar leven vrucht?
Als kinder(evangelisatie)werkers mogen we zaadjes van het Evangelie zaaien
in het hart van kinderen. In opdracht van de Zaaier, de Heere God, Die ons
oproept om alle mensen met het Evangelie bekend te maken. God belooft
dat Zijn Woord niet vruchteloos terugkeert. Misschien zien we dat helemaal
niet aan de kinderen die op de club of de VakantieBijbelWeek komen. Dat
kan je soms ontmoedigen. Toch mag je je vasthouden aan deze belofte van
de Heere. Tijdens de toerustingsavonden van Evangeliestek staan we stil bij
de opdracht van de Zaaier en de belofte van vrucht die Hij geeft over het
kinderevangelisatiewerk. Deze avond is bedoeld ter bemoediging in het werk
dat je mag doen onder kinderen.
Programma
19.30 - 19.45
19.45 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45 - 21.15
21.15 - 21.45
21.45 - 22.00
22.00

Inloop
Opening
Toerusting
Pauze
Toerusting en verwerking
Sluiting
Uitloop met hapje en drankje

Plaatsen en tijden
• Donderdag 30 januari - Sliedrecht (Christelijke Gereformeerde Kerk),
Karel Doormanstraat 1 (De Hoeksteen)
• Woensdag 12 februari - Kerkwerve (Christelijke Gereformeerde Kerk),
Beatrixstraat 5
• Donderdag 27 februari - Kockengen (Hervormde Gemeente),
Wagendijk 35 (De Regenboog)

Vergeet u niet aan te melden via
www.evangeliestek.nl/toerustingsavond

