Lukt het om als christen in de wereld
van defensie overeind te blijven?
Lukt het jou om jouw christelijke
normen en waarden hoog te houden?
Waar loop je in je omgeving tegenaan?
Wat heb je nodig om voor jouw geloof
uit te komen?
Wat houdt je daarbij tegen?
Deze VREDEMISSIES zijn bedoeld
voor die mensen die zich herkennen in
bovengenoemde vragen. Om elkaar te
bemoedigen en op te scherpen.
Wie is God voor jou? Welke rol speelt
de bijbel in je dagelijks leven?
Hoe houd jij je geloof levend en blijf je
jezelf als christen?

OTCKMar
op
Ga je mee op VREDESMISSIE ?
Stiltecentrum Geestelijke Verzorging
OTCKMar, Gebouw 38 (achteringang,
1e verdieping)
Vanaf 10 januari 2019, iedere
donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30
uur.

VREDESMISSIE !
Jesaja 6 : 8
Daarop hoorde ik de stem van de Heer
zeggen:
"Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons
gaan?"
Ik antwoordde: "Hier ben ik, stuur mij".

Hoewel het een VREDESMISSIE betreft,
zorgen we er uiteraard wel voor dat we goed
bewapend en uitgerust zijn.
We trekken altijd de wapenuitrusting van
God aan:


De Gordel van de Waarheid.
Jezus zegt: Ïk ben de Weg, de Waarheid en het Leven.



Het borstharnas der Gerechtigheid.
Ik kan recht voor God staan doordat
wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.



De schoenen van de bereidvaardigheid van het evangelie van de Vrede.
Ik ben bereid het evangelie te verkondigen aan iedereen die het wil horen.



Het schild van het geloof.
Dit hef ik op om iedere pijl van de
duivel af te weren en te doven.

Deze Vredesmissies op de KWIII kazerne
zijn christelijke ontmoetingsbijeenkomsten.
Ben je christen of een geïnteresseerde,
als leerling geplaatst of werkzaam op het
OTCKMar, de KWIII– , de Frank van
Beijnekazerne of Brigade Veluwe, dan ben
je van harte welkom.

Donderdag 10 januari 2019 start
de eerste VREDESMISSIE
Daarna iedere week op donderdag van
16.30—17.30 uur komen we samen in de
stilteruimte van de KWIII kazerne.
Gebouw 38, achteringang 1e verdieping.



Ik draag de helm van de redding.
Heer, vul onze gedachten met liefde en
blijdschap.



We hanteren Het zwaard van de
Geest, dat is Het Woord van God
(de Bijbel).

Wat zijn onze “taken” tijdens deze
missies?



Blijf waakzaam en blijf bidden en laat
je daarbij leiden door de Heilige
Geest. Zoek je kracht in de Heer, in
de kracht van zijn macht.



uit het leven gegrepen” delen van
persoonlijke ervaringen



gebed o.a. voor familie, vrienden,
collega’‛s, elkaar en commandanten



gedachtewisseling aan de hand van
een tekst uit de bijbel

Efeziërs 6: 11

De ontmoetingskring KWIII
kazerne is aangesloten bij de
NCOK.nl
Info via :
vredesmissie2019@gmail.com
en
www.NCOK.nl

