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NCOK
Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius” sinds 1929

Geef je op!!! NCOK
ontmoetingsdag
Op 18 november
Huize Beukbergen
Huis ter Heide
NCOK
Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring
“Cornelius” sinds 1929

De NCOK “Cornelius”

Steeds meer broeders en zusters vinden hun weg met Christus op de
werkvloer. Is dit belangrijk dan? Geloven doe je toch in je kerk of thuis? Dat
is toch iets heel persoonlijks? Deze ontmoetingsdag staat geheel in het teken
van ontmoeting en toerusting. We gaan samen op zoek naar antwoorden op
deze vragen. Verder is deze dag gericht op de Heer die ons bindt, vast houdt,
ook op uitzending en ons laat ontmoeten. Dit doen we door lofprijs en
aanbidding, 2x een korte clinic met aansluitend een interactief moment.
Uiteraard is er ook gedacht aan de inwendige mens. Kosten zijn  15 p.p. 2e
persoon  10. Kinderen gratis. Er is opvang voor de kleintjes.
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GEMEENSCHAP

DISCIPELSCHAP

EVANGELISATIE

Handelingen 2:42 En zij
bleven volharden bij het
onderwijs der apostelen en de
gemeenschap

Matteüs 10:42 En wie één van
deze kleinen, omdat hij een
discipel is, ook maar een
beker koud water te drinken
geeft

Handelingen 8:4 Zij dan, die
verstrooid werden, trokken
het land door, het evangelie
verkondigende.
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contact@ncok.nl

IN IJVER
ONVERDROTEN,
VURIG VAN
GEEST,
DIENT DE
HERE.

De Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring
(NCOK) "Cornelius.", De NCOK, opgericht in 1929, is
de Nederlandse Military Christian Fellowship, die gefedereerd
is met 155 andere MCF's in de wereldwijde Association of
Military Christian Fellowships (AMCF).
De NCOK ondersteunt lokale gebeds- en
bijbelstudiekringen van christenen bij Defensie.

Romeinen 12:11

✓ Ontmoetingskringen
✓ Studie-avonden
✓ Cornu Magazine
✓ Jaarlijkse NCOK-dag

.

www.ncok.nl

Ontmoetingsdag voor Christenen bij
de Krijgsmacht op 18 november a.s.!

NCOK
Nederlandse Christenmilitairen
Ontmoetingskring “Cornelius”
sinds 1929

Ons motto is:

‘Christen zijn’ in de
krijgsmacht

H OE

DOE JE DAT ?

En zij bleven volharden bij het
onderwijs der apostelen en de
gemeenschap. Handelingen 2:42

Wat is anno 2017 nog het nut van een Military
Christian Fellowship?
Dat antwoord heeft te maken met het bijzondere karakter van ons beroep.
Niet altijd een baan van acht-tot-vijf, maar ook met uitzendingen,
waarbij je maanden van huis kunt zijn. Een beroep waarbij je voor
moeilijke keuzes komt. En gevaarlijk ook: een verzekeraar heeft de toptien gevaarlijkste beroepen samen-gesteld en militairen staan daarin op
de tweede plaats. Als militair kun je niet altijd naar je eigen gemeente.
Daarom zoeken militairen elkaar op, om samen hun geloof in Christus te
beleven.
Wettelijke kennisgeving – Disclaimer
Voor alle informatie van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring
“Cornelius” geldt: © 1929-heden, NCOK. Alle rechten voorbehouden.

Nieuwe Flyer NCOK
Met alle actuele
informatie over het
Hoe, Waar en
Waarom van kringen

Kringleidersontmoeting
26 januari 2018
Het Militair
Revalidatie Centrum
staat garant voor een
fijne ontmoeting

Met twee van deze landen zijn zij momenteel in
oorlog.
Een land dat onderdeel was van het Sovjetregime, wat nog steeds gevolgen heeft in het
denken van mensen en in het verval wat je ziet
in het land.

Kringleiders-ontmoeting
op de
Friendship
in Sleeuwijk
Vrijdag 8 september jl. was de
Friendship in Sleeuwijk het
decor van onze kringleiders
bijeenkomst. Dank aan onze gastheer, Kplmarns.
Stefan Ippel. Hij werkt o.a. voor de stichting
Tienerfriends. Deze dag stond in het thema van
‘Ben jij een
geschreven brief
van Christus?’(2
kor.3:1-6)
Binnen dit thema
zijn we in 2-tallen
uit elkaar gegaan
en hebben
nagedacht over de
volgende vragen:
1. Hoe belangrijk is gebed en samenkomst op
onze kazernes?
2. Hoe garanderen we voortzettingsvermogen?
3. Hoe kunnen we samenwerken met de GV?
4. Ben ik die geschreven brief van Christus?
5. Hoe belangrijk is verbinding tussen de
kringen?
Lofprijs en aanbidding heeft een prominente
plaats in onze ontmoetingen. Zo hebben we
deze dag weer op een waardige manier
afgesloten.

In 1988 heeft het land een heftige aardbeving
meegemaakt, waardoor mensen nu nog steeds
in containers wonen.
Opbouw wordt bemoeilijkt door onder andere
de president, die er samen met zijn vrienden
voor zorgt dat zij niets te kort
komen. Er is nog steeds veel
armoede waardoor opbouw
in het land moeilijk is.
Armeniërs: een strijdlustig
volk, zoals in hun wapen
verwerkt is. De leeuw en de
arend: de kenmerken van deze
dieren kenmerkt de Armeniër.
Dit land willen we vanuit Nederland, De
Kruiskerk in Diever, bemoedigen, versterken en
helpen opbouwen.
We bidden voor hen en geloven dat God dit
werk wil zegenen, zodat de mensen die we
ontmoeten nieuwe hoop en een nieuwe
toekomst leren zien.
Voor meer informatie bezoek onze Facebook
pagina: https://www.facebook.com/
Psychiatrisch-ziekenhuis-van-Kasakh-StichtingMensenkinderen-792697834270310/
Redactie: Reina geeft aan vaak machteloos te
staan en heeft vaak de gedachte een druppel op
de gloeiende plaat te zijn, maar wij weten toch
waar onze God toe in staat is?
Wilt u meebidden voor Reina en dit project en
voor de Armeense bevolking?

GETUIGENIS van een zendeling
‘Reina goes Armenia’
Door Reina Koetsier
Armenië
Het eerste christelijke land in de wereld, al
vanaf het jaar 301 na Christus.
Een klein christelijk land, tussen moslimlanden.
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ontmoetingen. Deze koffer is echter wel een
stukje specialer dan al mijn andere koffers.

Reisverslag ‘Summer
Adventure retreat’
Door Brenda van de Velde
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek
voortdurend zijn nabijheid.(1 kronieken 16:11)
Zoek voortdurend zijn nabijheid…Wat geweldig
om dit te mogen te doen tijdens je vakantie, in
een prachtig land, samen met andere christelijk
militairen vanuit heel Europa!
Afgelopen augustus ben ik samen met een
aantal andere Nederlandse christelijke (oud)
militairen afgereisd naar Bulgarije voor de
Summer Adventure Retreat georganiseerd door
Military Ministries International (MMI). ‘s
Morgens met zonsopgang op het strand
(vrijwillig) starten met een bootcamp om
vervolgens de dag biddend met de rest van de
groep te beginnen. Voor mij is er geen beter
begin van de dag! De rest van de ochtend stond
in het teken van overdenking, aanbidding en
soms een potje tafeltennis. In de middag was er
de gelegenheid om mee te doen aan allerlei
activiteiten zoals zeilen, paardrijden of een
jeepsafari. Uiteraard was je ook vrij om gewoon
lekker aan het zwembad te liggen of een duik in
de Zwarte Zee te nemen. Wat je ook besloot te
doen, er was altijd tijd voor ontmoeting en
gesprek. Na het avondeten waren er de
landenpresentaties om zo je reisgenoten nog
beter te leren kennen als je daar de kans nog
niet voor had gehad. Deze presentaties werden
meestal afgesloten met traditionele hapjes uit de
diverse landen en voor je het wist deed je mee
aan typische Albanese of Armeense dansen. Na
een week is het dan al weer tijd om afscheid te
nemen.

Deze koffer zit vol met krachtige getuigenissen
en ontmoetingen om thuis uit te pakken en weer
door te geven. Ik kijk elke dag uit naar de HEER
en deze zomer heb ik Zijn nabijheid mogen
vinden in het samenzijn met andere christelijke
militairen. Ik nodig een ieder uit om volgend
jaar mee te gaan en samen te mogen delen in
het doen van leuke activiteiten, elkaar te
ontmoeten en nóg belangrijker, samen in Gods
nabijheid te komen.

Zoals na de meeste vakanties, ga je naar huis
met een koffer vol herinneringen en bijzondere
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‘Rassemblement
International Militair
Protestant’ de RIMP

het doet met de mensen die onze dienst
bijwonen. Juist door de muzikale omlijsting is
de Nederlandse dienst altijd bijzonder druk
bezocht.

Door Coos Manuputty

Wat mij is opgevallen tijdens de afgelopen 5 jaar
is dat de RIMP zo weinig aandacht trekt; geheel
onterecht. Deze bijeenkomst is immers
georganiseerd voor protestanten uit heel
Defensie. En toch is de groep die jaarlijks afreist
naar Frankrijk zo gering in aantal. De kracht van
de Nederlandse afvaardiging zit dan ook niet in
de kwantiteit, maar in de kwaliteit. Maar ook
hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Daarom roep ik iedereen op om ook een keer
naar de RIMP te gaan. En onderga deze “once in
a lifetime” ervaring!

Laat ik mij even voorstellen: ik ben Coos
Manuputty, werkzaam op het Air Operations
Control Station Nieuw Milligen. De afgelopen 5
jaar heb ik met bijzonder veel plezier
deelgenomen aan de RIMP in de Cevennen
(Frankrijk). Als lid van de Nederlandse delegatie
verzorgde ik de muzikale begeleiding tijdens de
dienst.
Voor mij is de RIMP een samenzijn met
protestantse gelovigen uit de hele wereld, die
toevallig werkzaam zijn bij Defensie. Het is
opvallend om te zien dat alle culturele
verschillen in een keer wegvallen, doordat wat
ons samen verbindt:
het geloof.
Muziek is mijn
passie, Soul/Jazz en
Gospel. Muziek
brengt samen en
verbindt, door een
lekker ritme, een
pakkende songtekst,
of zelfs door slechts één simpel woord. Met
muziek kun je ook overbrengen wat jij voelt:
jouw boodschap, Gods boodschap. Je ziet wat

VOORZITTERS COLUMN

TEKENEN DES TIJDS

KTZ Niels Woudstra
Nog nooit was er een sterkere orkaan geweest. Sint Maarten likt
zijn wonden na de verwoestingen van Irma. Collega's steken hun
handen uit de mouwen om orde te bewaren en noodhulp te bieden.
Sommigen hebben misschien gedacht aan de passage uit
Mattheüs, waar gesproken wordt over oorlogen, geruchten van
oorlogen en natuurrampen als tekenen van de eindtijd. Tegelijkertijd
kent niemand daarvan de dag noch het uur. Wel zet dit aan tot
nadenken. Het houdt als het ware een spiegel voor. Het laatste uur kan dichtbij of verder weg zijn,
we weten het niet precies. Je kunt je wel de vraag stellen: ben ik er vandaag klaar voor, klaar om
de Heer te ontmoeten?
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