Een nieuw seizoen (2017-2018)
In september starten we weer met het nieuwe seizoen.
Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis
van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus
2018. We verlangen in geestelijk opzicht naar een nieuw
seizoen: bekeerlingen, dopelingen, groei in geestelijke
volwassenheid, genezingen, groei in het zijn van een
levende steen in het meebouwen van de gemeente, een
nieuw seizoen in financieel opzicht en groei in
maatschappelijke impact. Kortom groeien in het worden en
doen als Jezus, groei van Gods Koninkrijk.
In deze brochure meer over:
We starten met een aantal gebedsdagen
-

De kleine groepen
Cleansing Stream
Alpha cursus
Cursus “Groei in identiteit”
Opleiding Theologie Rafaël Nederland

Juli 2017.

Samen bidden voor de gemeente
aan het begin van een nieuw seizoen
van wo 30 aug t/m 2 sept.
Evenals afgelopen 6 jaar willen we het nieuwe seizoen beginnen met
een week van gebed (en vasten) voor de gemeente. Met een open hart
samen de Heer zoeken en het nieuwe seizoen voor de troon van Zijn
genade brengen. We verlangen in geestelijk opzicht naar een nieuw
seizoen: bekeerlingen, dopelingen, groei in geestelijke volwassenheid,
genezingen, groei in vrucht en gaven van de Geest, groei in onderlinge
relaties, groei in het zijn van een levende steen in het meebouwen van
de gemeente, een nieuw seizoen in financieel opzicht en groei in
maatschappelijke impact. Kortom groeien in het worden en doen als
Jezus, groei van Gods Koninkrijk.
Hoe zien deze dagen van gebed er uit?
- Gebed thuis
- In De Vliet is er een gebedsruimte ingericht. Woensdag 30-8 t/m
zaterdag 2-9 zal deze open zijn van 7.00-19.45 uur. Je kunt daar
alleen heengaan en dan zien wie er nog meer is, je kunt ook met
één of meerdere mensen afspreken om er samen te zijn.
- Op de avonden van wo 30-8 t/m vrijdag 1 sept. van 19.45-21.30
uur zal er een gezamenlijke gebedstijd zijn, die door iemand
geleid wordt. (met de ruimte voor een uitloop voor degenen die
dat willen). Vanuit het in Gods aanwezigheid zijn willen we ons in
de gebeden laten leiden door de Heilige Geest.
- Op zaterdagavond 2-9 is er een afsluitende avond van deze week
van gebed. Aanvang 19.30 uur in De Vliet.
Ieder wordt aangemoedigd om in deze dagen ook 1 of een paar dagen
te vasten. Dat kan in verschillende vormen. Meer info over vasten op
ons intranet staat een studie over vasten. Button: Onderwijs en
studies, en dan bij studies: ‘Bidden en vasten’.
Data voor de voorbede voor de gemeente in het najaar 2017:
25 september, 24 oktober, 20 november en 18 december.
Aanvang: 19.30 uur in De Vliet.

DOE JE OOK MEE?

Kleine groepen in het nieuwe seizoen
Kloppend hart
De kleine groepen zijn als het ware het kloppend hart van de
gemeente. Het is de plek waar het bestaansrecht van de gemeente
zijn oorsprong vindt: de liefde voor Christus en de liefde voor
elkaar. Samen christen zijn gaat verder dan de momenten waarop
een kleine groep samenkomt en de zondagse samenkomst.
‘Gemeente’ (kleine groep) ben je dagelijks. Het begint met
betrokkenheid bij elkaar en het delen van elkaars leven. We
hebben elkaar nodig om te groeien in ons geloof. De kleine groep
biedt daarvoor een unieke gelegenheid.
Kenmerken
Binnen de kleine groepen bouwen we aan relaties waarin ruimte is
elkaar te leren kennen en te helpen in het leven als christen.
Binnen de kleine groepen:
Is aandacht voor elkaar en betrokkenheid bij elkaar;
Delen we ons leven als christen met elkaar (getuigenissen);
Groeien we samen in liefde en geloof en leren we vanuit Gods
Woord en van elkaar;
Dienen we elkaar en is er zorg (bemoediging, gebed, praktisch)
voor elkaar;
Is ruimte voor aanbidding en viering van Maaltijd van de Heer
Is ruimte om te groeien in de gaven van de Heilige Geest
Is ruimte om te groeien in het ‘priesterschap’ van alle gelovigen
Moedigen we elkaar aan om in het dagelijks leven (thuis,
school,werk, sportclub enz.), in woord en daad inhoud te geven
aan ons christen-zijn.
Hebben we plezier met elkaar.
De avonden van de kleine groepen zijn gepland in de even
weken, met een start in de week van 7 september. Ben je nog
geen deel van een kleine groep? Op intranet staat de
informatie over de kleine groepen.
We willen ieder die deel en gast is van de gemeente
aanmoedigen actief deel te zijn van een kleine groep.

Dit najaar start er een nieuwe Discipelschapscursus
Cleansing Stream

De Cleansing Stream Basiscursus is bedoeld voor iedere christen die een
gedegen Bijbels fundament wil hebben voor verdere groei in een
christelijke levenswandel en voor degene die bevrijding van
demonische onderdrukking zoekt en zich op basis van eigen keuze wil
onderwerpen aan dit programma. Mensen moeten hun heil niet
verwachten van het programma, maar van Jezus Christus (de Hersteller
en Bevrijder).
De cursus wordt gegeven in Bergen op Zoom bij Rafaël gemeente De
Schuilplaats op de volgende data: 4 september, 25 september, 23
oktober en 13 november.
De tweedaagse retraite wordt gehouden op 8 en 9 december 2017 in
Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14, 7495 RN Ambt Delden.
Kosten en opgaveformulieren: www.cleansingstream.nl
Meer info: Krijn Verhage (0650604540)

Alpha-cursus
Wat is de zin van het leven? Wat gebeurt er als ik sterf?
Wat heeft Jezus met ons leven vandaag te maken?
Als je met één of meer van dit soort vragen rondloopt, dan is Alpha iets
voor jou.
Wat is de Alpha-cursus? De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid
om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten
zijn in huiselijke kring (en sfeer).
Er is een inleiding op een thema (bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Waarom
en hoe lees je een Bijbel en waarom en hoe bid je? Wie is de Heilige
Geest en wat doet de Heilige Geest?). Aansluitend praten we na over
het thema. De lessen zijn goed te volgen en te begrijpen. De Alphacursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of te
bedreigend wordt gezien.
Deelname aan de Alpha-cursus is gratis. Waar is het? In een
huiskamer. Wanneer is het? Wekelijks, 1 avond per week, gedurende 10
weken. De data volgen nog. Heb je belangstelling of wil je je opgeven,
meer info: Dik en Annette Heuseveldt (0113-220985)

Inhoud van de cursus
De cursus Groei in Identiteit helpt je te groeien in je identiteit als kind
van God. Deze identiteit is een feit, maar werkelijk elke dag leven
vanuit deze identiteit is een groeiproces. In je hoofd weet je meestal
prima hoe het zit, maar in je hart leven vaak heel andere waarheden.
Hierdoor is je gedrag niet altijd in overeenstemming met wat je
verstandelijk weet.
In deze cursus ga je opzoek naar diepgewortelde overtuigingen en
denkwijzen die niet of net niet in overeenstemming zijn met Gods
waarheid. Vaak zijn deze overtuigingen en denkwijzen zo vertrouwd
dat ze onopgemerkt blijven. Maar de invloed ervan is sterk en niet
zoals God het bedoeld heeft. Dit kan beschadigend zijn voor wie je
bent en voor je relaties.
De cursus begeleidt je door een persoonlijk proces en is tegelijkertijd
praktisch van aard zodat je er direct mee aan de slag kunt gaan in je
dagelijkse leven.
Voor wie is de cursus bedoeld?
Ieder gemeentelid kan aan deze cursus deelnemen. Met name wanneer
je verlangt naar verdieping in je leven kan de cursus erg waardevol
zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een hoofd vol kennis hebt maar het niet
altijd kan toepassen. Of wanneer je je blijdschap bent kwijtgeraakt of
op een kruispunt in je leven staat. En natuurlijk als je gewoon graag
wil groeien in je relatie en wandel met God. Ook is de cursus zeer
waardevol voor mensen die werkzaam zijn in pastoraat of leiderschap.

De avonden
De cursus omvat acht avonden en een weekend.
Iedere avond start met 20 minuten onderwijs over een bepaald thema.
Vervolgens gaan we in kleine groepen uit elkaar om, aan de hand van
vragen, de stof verder uit te diepen en persoonlijk te maken. We
sluiten de avond af met een kort moment van bezinning. Meestal zijn
er ook nog vragen om thuis mee aan de slag te gaan.

Meer informatie
Voor vragen en opgave kun je contact opnemen met Miriam Verhage

OPLEIDING THEOLOGIE
WAT BIEDEN WIJ
Levende en praktische theologie die niet alleen onze levens verandert
maar door ons heen ook die van onze omgeving.
ONZE OPLEIDING THEOLOGIE


geeft je meer inzicht in de Bijbel



daagt je uit het geleerde toe te passen



rust je toe



is goed te combineren voor mensen met een baan, gezin of
bediening.

Het theologie onderwijs bestaat uit 6 modules. Je kunt kiezen welke
module je wilt volgen. Er zijn 2 manieren waarop je kunt deelnemen
aan een module: als student of als toehoorder.
1. Als student. Je kiest voor het all-in pakket. Je volgt de lessen,
maakt huiswerk en het examen. Ook maak je eventuele
aanvullende (boek) opdrachten. Bij een voldoende als gemiddeld
resultaat voor dit all-in pakket ontvang je een deelcertificaat. Als
je alle 6 modules met een voldoende hebt afgerond, ontvang je
het basisdiploma theologie.
2. Als toehoorder. Je volgt de lessen. Je zoekt vooral naar
persoonlijke verdieping en verrijking. Na afloop van elke les
wordt er een korte reflectie gevraagd d.m.v. een stelling, een

vraag o.i.d. Deze reflectie wordt niet beoordeeld, ook hoef je
geen examen te maken. Aan het eind van elke module ontvang je
een certificaat van deelname.
Het theologie onderwijs is klassikaal en digitaal te volgen. De klassikale
module start in september en loopt door t/m maart van het jaar erop.
Als je digitaal studeert bepaal je zelf het instapmoment.
Wat kost het?
Het maakt niet uit of je de module klassikaal, digitaal, als student of
als toehoorder volgt. De prijs per module is € 295,Meer info: www.theologie.rafael.nl

