Seminars | Toelichting per spreker
Vrijdag 15 november
TRACK
Lokale kerk 1

SEMINAR
Leiderschap en zelfreflectie

SPREKER
Jan Pool

OVER…
Kenmerkend voor Jan Pool is dat hij mensen wil raken en uitdagen om Gods hart te
zoeken en achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor en schrijver.
Thema’s die hem na aan het hart liggen zijn: wandelen met God, het volgen van
Jezus, vaderschap, gemeentebouw en leiderschap.

Ido Buwalda

Ido Buwalda werkt als voorganger bij Mozaiek0318 in Veenendaal en heeft een
groot hart voor de kerk: ‘’De kerk is de plek waar Jezus aan het hoofd staat en Hij
houdt van ons ongeacht onze achtergrond of levensverhaal. Daarom is de kerk bij
uitstek de plaats waar je mag komen zoals je bent en waar je mag gaan leren en
ervaren dat je een geliefd kind bent van God. Deze liefde kan levens, relaties en
een samenleving vernieuwen.’’
Leeland Mooring en Casey Moore vormen samen de band Leeland. Hun visie is
duidelijk: mensen laten ervaren wat het is, om onvoorwaardelijk geliefd te zijn als
kind van God! Leeland brengt die boodschap in pakkende, uiterst melodieuze
aanbiddingsmuziek. De combinatie van Leeland Mooring’s stem, zijn persoonlijke,
doorleefde teksten en de sfeervolle muziek zorgt in zowel kleine zalen als stadions
voor dezelfde beleving. Weinig artiesten zijn daartoe in staat.

Kan je als leider wel groeien als je
niet met bewogenheid kritisch naar
jezelf durft te kijken?

Lokale kerk 2

Noodzaak van leiderschap
Voor een gezonde kerk is leiderschap
geen luxe, maar pure
noodzakelijkheid.

Worship 1

Gezocht: aanbidders?!

Leeland Mooring

Als het gaat om aanbidding zoekt de
Vader geen songs of shows, maar
mensen die Hem aanbidden in Geest
en in waarheid.

Worship 2

Er zit ere in repeteren

Nelinda Troost

Naast het leiden van aanbidding, geeft Nelinda daar ook les in en spreekt zij
geregeld tijdens samenkomsten. Nelinda is deel van Mozaiek0318.

Brian Heasley / Edwin Hamelink

Brian Heasley dient nu als de International Prayer Director na voor 24-7 Prayer op
Ibiza te hebben gewerkt. Hij maakt vanaf het begin deel uit van de
gebedsbeweging. Brian is een begaafd communicator met een passie voor gebed,
missie en gerechtigheid.
Edwin is teamleider van 24-7 Prayer NL. Hij woont in Rotterdam en is betrokken bij
ICF Rotterdam: een interculturele kerk. Zijn droom; een biddende Kerk die haar
liefde voor Jezus praktisch handen en voeten geeft in de Nederlandse
maatschappij. Daarom is zijn missie de Kerk helpen te bidden.

Repetitie en een goede voorbereiding is een manier om je kerk, je
teamleden maar ook God te eren.

Prayer 1

Cult(-uur) van gebed.
Veel kerken hebben een wekelijks uur
van gebed. Maar hoe bouw je aan
een cultuur van gebed?

Prayer 2

Laat je bij het bidden leiden door
de Geest

Ron van der Spoel

Ron van der Spoel spreekt in verschillende gemeenten in Nederland. Daarnaast
reist hij de wereld over om andere voorgangers toe te rusten. Hij is onlangs
geroepen door God om met zijn gezin vanuit Amersfoort te verhuizen naar
Maastricht.

Arjen ten Brinke

Arjen werkt als voorganger bij Mozaiek033 in Nijkerk. Daarnaast is hij werkzaam bij
IJM (International Justice Mission), een wereldwijde organisatie die een plan heeft
om slavernij wereldwijd uit te roeien.

Jurrien & Janet ten Brinke

Het is hun verlangen dat de kerk in Nederland leeft vanuit haar roeping: omzien
naar elkaar, opkomen voor de kwetsbaren en Gods liefde doorgeven.” Jurrien en
Janet runnen sinds 2016 een verbouwde oude school als samensmelting van
buurthuis en zorgboerderij in Apeldoorn.

Paulus stelt voor (in Efeze 6) dat we
ons tijdens het bidden laten leiden
door de Heilige Geest. Maar hoe doen
we dat? Hoe leren we zijn leiding te
verstaan tijdens het bidden?

Justice 1

Doe recht
De kerk bestaat om de liefde die God
is te delen met een gebroken wereld.
Daarom is recht doen voor de kerk
geen optie, recht doen is onze missie.

Justice 2

Onze omgeving dienen
Huisje, boompje, beestje? Prima,
zolang je dat maar deelt met de
ander. En dat doen Janet en Jurrien
letterlijk. In deze seminar vertellen ze
hoe ze samen met anderen
Apeldoorn proberen mooier te maken
door de liefde van Jezus.

Seminars | Toelichting per spreker
Zaterdag 16 november
TRACK
Lokale kerk 1

Lokale kerk 2

SEMINAR
Kerkcultuur

SPREKER
Brian Heasley

Iedere kerk heeft een cultuur. Maar is
het de cultuur die je wilt? En hoe
bouw je aan gezonde cultuur van eer
voor God en elkaar?

Seminarronde 1 is vol

Kerk met visie

Theo van de Heuvel

Theo heeft een achtergrond qua opleiding en werkervaring in de
Communicatiewetenschappen. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een
organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Vanaf 2011 is Theo in
dienst van De Stadskerk, eerst als zorgpastor en vanaf 2013 als voorganger.

Leeland Mooring

Leeland Mooring en Casey Moore vormen samen de band Leeland. Hun visie is
duidelijk: mensen laten ervaren wat het is, om onvoorwaardelijk geliefd te zijn als
kind van God! Leeland brengt die boodschap in pakkende, uiterst melodieuze
aanbiddingsmuziek.

Hoe bouw je een kerk die vol passie
en vuur bidt? Pas als er een duidelijke
visie is, dan komt de kerk in
beweging.

Worship 1

Kingdom Come proeverij
Is onze aanbidding een vast script? Of
is er ruimte voor het spreken van
God? In deze praktische seminar wil
Leeland ons meenemen in hoe we
kunnen groeien in ‘het spontane’ en
‘het profetische’.

Worship 2

Heb God lief met…
Aanbidding, dat is geen koud kunstje,
maar wel een kloppend hart voor
God. De hele bijbel kan worden
samengevat in één zin: ‘Heb God
lief…’

OVER…
Brian Heasley dient nu als de International Prayer Director na voor 24-7 Prayer op
Ibiza te hebben gewerkt. Hij maakt vanaf het begin deel uit van de
gebedsbeweging. Brian is een begaafd communicator met een passie voor gebed,
missie en gerechtigheid.

De combinatie van Leeland Mooring’s stem, zijn persoonlijke, doorleefde teksten
en de sfeervolle muziek zorgt in zowel kleine zalen als stadions voor dezelfde
beleving. Weinig artiesten zijn daartoe in staat.
Kees Kraayenoord

Kees en zijn vrouw Nicole wisten zich in 2008 geroepen tot een starten van de
gemeente (Mozaiek0318) om zo hun bediening van aanbidding thuis te brengen in
de lokale kerk. Daarnaast zet hij zich in voor Mozaiek Worship, om onder die vlag
nieuwe liederen te schrijven en uit te brengen voor de kerk.

Prayer 1

Een gezonde, profetische, lokale
kerk

Ron Becker

Ron is voorganger van Crossroads Rotterdam. In die rol geeft hij leiding aan de staf
en is hij het aanspreekpunt voor de samenkomsten. Verder is hij verantwoordelijk
voor gebed, ministry en profetie.

Bidden voor je buren

Ruben de Jong

Door gebed zag Ruben zijn buurman,
behorende tot de harde kern van
Feyenoord, tot geloof komen. Zijn
grootste passie was niet langer
Feyenoord, maar Jezus. Kan God
zulke wonderen kunnen doen in jouw
straat, jouw dorp? Ruben gelooft van
wel, en verlangt ernaar ons geloof
daarvoor op te rekken!

Seminarronde 2 is vol

Ruben is oudste binnen EC Europoort en samen met het team dagelijks
verantwoordelijk voor Kingdom Life College. Onlangs heeft Ruben zijn boek
"Buigen, de kracht van gebed" gelanceerd. Het verhaal over hoe hij, door gebed,
een Feyenoord Hooligan van de harde kern bij Jezus bracht.

Verhalen van gerechtigheid

Ladan Nouri

Ladan was moslima, maar kwam tot
geloof in Jezus. Ondanks tegenstand
en strijd verstopte ze zich niet, maar
bad des te vuriger voor haar
omgeving. In gebed leerde ze haar
tegenstanders lief te hebben. Hoe
kan jij leren te bidden voor hen die je
vervolgen?

Seminarronde 2 is vol

Zet de deur van je huis maar open

Arjen & Annemarie ten Brinke

Arjen en Annemarie leerde in Den
Haag dat je de kerk bouwt door
vriendschap, oprechte interesse in
mensen en een huis en hart wat open
staat voor alle mensen, wie ze ook en
wat hun verhaal ook is.

Seminarronde 2 is vol

De gave van profetie is een geweldig
geschenk van de heilige Geest aan de
lokale kerk, bedoeld voor iedereen.

Prayer 2

Justice 1

Justice 2

Ladan is een ex-moslima die tot geloof kwam in Jezus, als Iraanse naar Turkije
moest vluchten en daar heeft zij nu een aantal kerken gestart en een netwerk aan
kerken leidt! Her devotion to Jesus is both inspiring & challenging!

Arjen werkt als voorganger bij Mozaiek033 in Nijkerk. Daarnaast is hij werkzaam bij
IJM (International Justice Mission), een wereldwijde organisatie die een plan heeft
om slavernij wereldwijd uit te roeien.

