
 

 

 

 

 Samen optrekken in de Haagse context 
Met de Learning & Blessing Community willen we in onze stad verder bouwen 

aan de relaties tussen gevestigde kerken; migrantenkerken en pioniersplek-

ken.  

Missionaire teams bieden we de mogelijkheid om zich voor een jaar lang te ver-

binden met teams uit andere kerken. Er worden twee ontmoetingsmomenten* 

georganiseerd  waarbij samen leren, ervaringen uitwisselen en voor elkaar 

bidden de kern vormen.  

We dagen u uit contact te houden met de teams waar u aan gekoppeld bent en 

het gebed voor elkaar gaande te houden. Hoe we dit voor ons zien, leggen we 

10 november graag aan u uit. Ook uw ideeën hierover zijn meer dan welkom!  

* Teams en deelnemers van deze eerste editie hopen we ook in het programma op zaterdag 16 

februari te mogen verwelkomen. 

 

  Learning & Blessing      Zaterdag 10 november 2018 

   Programma zaterdag 10 november 

   09:30-10:15 koffie/thee vanaf 09:00 Opening en aanbidding 

   10:15-11:15  Inleiding door Gert van den Bos zie achterzijde 

   11:15-13:15 Verwerking, uitwisseling en ontmoeting 

   13:15-14:00 Aanbidding en zegen 

De lunch wordt verzorgd. | Na afloop is er gelegenheid om in informele setting de dag een vervolg  

te geven op een geschikte borrellocatie (eigen kosten).  

 

 Uitnodiging: 



 
 

De dag zal op spanning 

worden gezet door een 

bijdrage van Gert van 

den Bos. Gert werkt sinds 

september bij de missio-

naire gemeenschap As-

sen Zoekt en was voor de 

zomer missionair werker in Capelle Schollevaar. 

Grote impact op zijn leven had zijn periode in 

Lesotho, waar hij werkte bij Youth for Christ. 

Hier is hij naar eigen zeggen een echt ‘buurt-

mens’ geworden. 

 

Thema zaterdag 10 november: 

Share the Gospel?  
Share your life!  
 

Wanneer we ons leven delen met mensen om 

ons heen geven we hen de kans om van dicht-

bij te ervaren wie Christus is.  

Hoe doen we dat in de praktijk? Hoe kan jouw 

gemeenschap hierin groeien? En hoe kunnen 

de verschillende typen kerken hierin een eigen 

plek hebben en elkaar aanvullen? Met deze 

vragen hopen we aan de slag te gaan.  

 

De dag is in ieder geval te volgen in het Engels en 

Nederlands. Voor eventuele andere talen raden 

we aan zelf een tolk mee te vragen of ruim van te 

voren even contact met ons op te nemen. 

Praktische Informatie 

Locatie: 
Stadsklooster Den Haag 
Westeinde 101A 
 
Kosten: 
€5,- per persoon 
inclusief lunch 
  
Opgeven: 
Uiterlijk 3 november 
Bij voorkeur per team 
Bij Jasper Klapwijk 
 
Meer info:  
Jasper Klapwijk  
j.klapwijk@filternet.nl 
070 200 0130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Voor giften: 
 Stichting Vrienden van Den Haag in  
 Beweging voor Jezus Christus  
 IBAN NL92 TRIO 0781 4172 87  
 te Den Haag 
 
 Website:  
 www.denhaag-inbeweging.nl 
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