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Beste Broeders en zusters, 
  
Als NCOK hebben we het afgelopen jaar niet stil gezeten en we 
hebben veel zegeningen mogen ontvangen.  
 
Bemoedigingen, gebed- en dankpunten 
  

 We hebben de basis van een toerustingscommissie en we zijn 
met elkaar en de Heer aan het zoeken naar richting op dit 
gebied. Anne, Debby, Reina en Brenda zijn halverwege hun 
cursus Discipelschap. In april j.l. hebben we een zeer 
professionele toerusting van hen gehad. 

 Meer personen strekken zich uit naar evangelisatie, wat erg 
bemoedigend is. 

 Debby en Brenda gaan een zendingsreis maken naar Sint 
Maarten en onderzoeken of onze missie voortgezet kan 
worden. marinesforchrist.nl 

 Op de Kromhout kazerne is door Johan de Vos een NCOK lunch 
georganiseerd. 

 We hebben contact gelegd met Alpha Nederland en mogelijk 
gaat er in het 2e halfjaar 2019 of begin 2020 een pilot draaien.  

 Er zijn nieuwe kringen in oprichting o.a. Volkel en Eindhoven 
(door Nathan en Debby), Ermelo (door Kees en Reina), Vught 
(door Johan), Roosendaal (door Willem).  

 Andere kringen (o.a. Leeuwarden) zijn door ons bezoek 
bemoedigd en vol passie weer gestart. 

 We zijn met o.a. Reina en Joost (oud Militair) aan het 
onderzoeken of we in de toekomst iets kunnen doen voor 
veteranen met PTSS. We denken aan een tocht in de Ardennen 
of de Eiffel.  

 Ds. Karel Smouter wil een kring starten op Gilze Rijen.  
 We zijn als NCOK aangehaakt bij de stand van 'Bedrijfsgebed' 
op Opwekking.  

 We staan als NCOK met Rijksgebed op de New-Wine 
zomerconferentie.  

 De NCOK staat op de Nationale Veteranendag. De 
Gereformeerde Bijbelstichting haakt bij ons aan. 

 Johan de Vos is namens de NCOK met de RIMP naar Frankrijk 
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geweest. 
 Niels heeft stappen gezet om de UCMB(Unie Christen Militairen 
België) op te richten. 

 Op de KMA is een symposium georganiseerd door leden van de 
kring waarin officieren uit alle krijgsmachtdelen als spreker 
waren uitgenodigd. 

 
De ambitie is groter dan voorheen, maar in onze beleving is de 
ambitie van onze Heer vele malen groter. Gelukkig geeft Hij ons 
geen last die wij niet dragen kunnen. 
We zijn heel blij met alle deuren die de Heer voor ons opent. We 
nodigen je graag uit om met ons tijd, gebed en financiele middelen 
te investeren, dat kunnen we goed gebruiken. 
http://www.ncok.nl/giften-beleidsplan/ 
 
De grootste bemoediging is dat we krijgsmachtbreed een roeping 
zien. Een roeping die hoger is dan wijzelf. Een roeping om uit te 
gaan met je gaven en talenten. 
Wij willen graag met jou op zoek gaan naar jouw gaven en de 
daaraan verbonden roeping. Dit doen we o.a. in de toerustings-
trainingen, maar we zijn ook bereid om dit op persoonlijke basis te 
doen. 
Wij geloven in het principe van Discipelschap en willen dit vooral op 
kleine maar waardevolle wijze vermenigvuldigen. 
Wil jij ook meer? Doe jij met ons mee? 
Neem dan contact op en stap in ons team. 
 
Gods zegen, 
 
  
Niels, Brenda, Nathan, Reina, Kees, Anne, Johan, Debby, Gerco, 
Willem 
Het NCOK team 
 


