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Ervaar Gods werk bij
de krijgsmacht en kom
naar onze/jouw
Ontmoetingsdag

17 november aanstaande is onze jaarlijkse ontmoetingsdag van Christenen bij de krijgsmacht.
Ook dit jaar zijn wij weer te gast op Landgoed Beukbergen.
Jaarlijks in november organiseren
wij onze ontmoetingsdag voor
Christenen bij defensie.

een lichaam zijn. Een ieder met zijn
of haar eigen gaven.

Wij scheppen de voorwaarden,
maar zien uit naar Uw komst en
Op 17 november verwachten we
nog meer naar Uw mondelinge
weer zo’n 50 militairen/burgers bij bijdrage.
Defensie. Partner en kinderen
Wij vragen een kleine vergoeding,
komen vaak mee. Voor de kinderen nl. €15, uw partner €10 en per kind
is er opvang. Verder is er wat te
€5. Indien mogelijk ter plaatse
drinken, iets lekkers bij de koffie en cash.
een lunch.
Samen met Hem gaan we een
Deze dag staat vooral in het teken geweldige toekomst tegemoet.
van ontmoeting. In de ochtend en
middag zal de teamleider van de
Stuur een email om aan te melden
MMI(Military Ministries
naar willem@ncok.nl
International), Grozdan Stoevski uit
Bulgarije, een overdenking houden Programma NCOK dag 17
november 2018
over Discipelschap.
Discipelschap is het jaarthema,
maar het is meer dan dat en daar
willen wij graag met U over praten.
Tenslotte zegt onze Heer dat wij
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Spreker is Grozdan Stoevski
Grozdan is regionaal teamleider
voor Europa. De MMI staat voor
Military Ministries International.
Grozdan heeft een netwerk van
Christen Militairen binnen Europa.
Zijn werk is o.a. het opzetten van
nieuwe Military Christian
Fellowships zoals de NCOK.
Grozdan zal ons meenemen in het
thema van Discipelschap. Zoals U
van ons gewend bent zal er na
elke korte spreekbeurt tijd zijn
voor overdenking en automatisch
ook ontmoeting.

‘Show of force’ met
Geestelijke wapens
Gebedskring KMA zet zichzelf
op de kaart.

toestemming van de voorzitter
van de Senaat, tevens
kringgenoot, hebben we onze
uitvalsbasis ingericht. Van hieruit
hebben we Bijbels uitgedeeld aan

Als ontmoetingskring vinden we
het belangrijk te werken aan onze
zichtbaarheid, er zijn namelijk
nogal eens wat broeders en
zusters die niet van ons bestaan
af weten. Verder hebben onze
mede cadetten nog wel eens
vragen als: wat doen jullie nu die
dinsdagmiddag op kring?

geïnteresseerden en onze kringapp uitgebreid met nieuwe leden.
Ook hebben we nog wat goede
gesprekken gehad met broeders
en zusters over het geloof.
Daarnaast hebben we onbewust
gedaan aan operatie “show of
force”, alle aanwezigen hebben
“de bannier” gezien die wij
gehezen hebben met de touwen
van de klimwand (zie foto). We
hebben laten zien dat het
Christelijk geloof iets actueels is,
niet iets van vroeger, maar
onderdeel van een levenshouding
die niet afhankelijk is van jaartal of
locatie.

Donderdagavond 29 maart vond
de verenigingenmarkt op de KMA
plaats. Alle onderverenigingen van
het Cadetten Corps hadden een
stand in de sportzaal om nieuwe
cadetten op de KMA te
informeren over hun activiteiten.
Een goed moment om de kring te
vertegenwoordigen, zo dachten
wij. Omdat wij geen officiële
vereniging zijn moest nagevraagd
worden of dit kon. Na

NCOK OP DE
VETERANENDAG

show of force

Geloofsgesprekken met oud
gedienden
Het Christelijk geloof
leeft! Met militaire en
oud-militairen hadden we
fijne gesprekken en hoorden
wij vaak dat hun geloof de
ultieme hoop was in
moeilijke omstandigheden.
Sommigen vonden dit
moeilijk, maar luisterden
aandachtig naar onze
getuigenissen.
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Wij dagen je uit!

TOERUSTING

Van 2 tot 4 november a.s.
zullen we als NCOK een
training gaan doen voor
(geestelijk)leiders bij de
Navigators.
Deze training staat in principe
voor elke Christen bij de
Krijgsmacht open.

‘Train de Trainer’ LEF learning Community
De Navigators, afdeling LEF, biedt ons 1
Waarom een Learning Community?
weekend aan om te ‘proeven’. Wij hopen na dit Je verlangt er als kringleider naar dat
proefweekend door te gaan met een team
werknemers bij de krijgsmacht met God
van minimaal 4 personen en max. 7
gaan leven. En als team wil je
personen met deze LEF learning
kringwerk bouwen dat werknemers
Een huis
Community.
van de Krijgsmacht verder brengt.
bouwen
wat
Waarom willen wij als NCOK
Maar we kennen allemaal de hobbels
echte verandering op de weg. De militaire omgeving
meedoen met LEF? Vanuit een passie
brengt
voor de krijgsmacht en specifiek de
staat veraf van jouw Christelijke
werknemers gaan we onderweg met
omgeving, Of je voelt je bekneld in een
kringleiders om kringwerk te bouwen wat
structuur, maar weet niet hoe dat kan
echte verandering in brengt. Daar is lef voor
veranderen. Misschien mis je inhoud en
nodig: want die verandering begint in het hart
diepgang, visie en focus.
van de kringleider zelf.
MEER HIEROVER
2 SEIZOENEN VERDIEPING

EVENT 1

EVENT 2

EVENT 3

EVENT 4

Discipelschap
Hier komen
principes,
waarden en
voorbeeldsituaties
aan bod die
kunnen helpen bij
het bouwen en
onderhouden van
een cultuur van
discipelschap.

Leiderschap
Vermenigvuldigen
d leiderschap in
het kringwerk
vraagt om een
proactief proces
van werven,
trainen, inzetten
en evalueren van
nieuwe leiders.

Gods Missie
Hoe kan jullie
kringwerk ‘goed
nieuws’ zijn voor
militairen en
burgers bij de
Krijgsmacht die
Jezus nog niet
kennen?

Beweging
Hoe bouw je aan
iets dat groter is
dan jezelf? Iets dat
door blijft groeien
als jij er niet meer
bent?
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Marines for Christ nog steeds op
Sint Maarten.
Het geld is bijna op, Moeten we hier
nog wel mee door gaan? Toen al
deze vragen speelden dwongen deze
mij opnieuw op de knien en zij ik:
‘Heere dit is toch van U?’ Niet veel
later kwam er een gift van 25.000
euro van het deputaatschap
bijzondere noden van de
Gereformeerde gemeente in
Nederland. Nog veel te weinig, maar
elke keer laat de Heer zien dat Hij
voorziet. Al zouden wij maar 1%
krijgen van de 550 miljoen die nog
steeds ligt te wachten bij de
wereldbank. En zo zijn er nog zoveel
vragen en geen antwoorden. Of toch
wel? Hoe vaak in de kerkdienst op
Sint Maarten heb ik nu het lied
gehoord ‘God will make a way’?
When I am standing with my back
against a wall, He’ll made a way! Er
zijn geen arbeiders God, maar de
velden zijn wit voor de oogst!
Jan Kees en Mark hebben een dak
gemaakt bij Flo, Jose en Edmund.
Edmund stelt zijn huis ter beschikking
zolang onze missie duurt want hij
weet dat dit van God is. Willem,

Corne, Niels en Leendert hebben
daken gemaakt bij Ricardo, Beverley
Gibs, Beverley Mongo, leona en Errel.
Er is een samenwerking met de
Christelijke organisatie Samaritans
Purse. Hierdoor kan het huis van
Marie opnieuw gebouwd gaan
worden. We doen wat we kunnen en
dat is voor onze Heere genoeg.
Op onze bus prijkt de tekst uit Jesaja
58 vers 6: ‘Is this the fast what I have
chosen’. Deze verwijst naar het
vasten wat de Heere verkiest, de
banden van de Goddeloosheid
verbreken.
We hebben mogen ervaren hoe
lokale mensen weer hoop kregen
doordat wij hen konden voorzien van
een droog huis. Hoe zij weer hun
leven oppakten en de hand van God
in dit alles zagen.

RELATIEDAG NCOK-GV

Het getuigenis van Beverley
Sint Maarten is nog lang niet waar zij
zijn moeten. In september 2017
hebben zij God op een krachtige
manier in hun leven ervaren. Door het
vasten van God te verkiezen mogen
wij getuigen dat Zijn Koninkrijk nabij
gekomen is en roepen wij op tot
bekering.

Ora et labora

Vriendschap op de Friendship
31 augustus was een
gedenkwaardige dag waarop
Christenen bij Defensie en
hun geestelijke verzorging
gezamelijk een zwerftocht
liepen en onderweg echte
diepgang met elkaar
mochten ervaren. Andere
ingredienten waren een
heerlijke lunch, een
overdenking over
discipelschap en een oud
marinier met PTSS die een
inkijkje gaf in zijn
leven.
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soldatenkerk

Tijdens oefeningen en uitzendingen
kent de militaire wereld diensten
‘te velde’ of op een schip.

. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Teun de
Ridder

Bijeenkomsten en vieringen onder
bijzondere omstandigheden en in een
unieke sfeer. Die zowel bijgewoond
worden door militairen die thuis vaker
kerkdiensten bezoeken, als door hen
die dat zelden of nooit doen.
Maar eenmaal terug in Nederland na
een uitzending vervliegt voor velen de
beleving van bezinning, bemoediging
en saamhorigheid. En met familie en
vrienden kan men diezelfde beleving
zelden delen.
Voor alle militairen, veteranen,
reservisten, oud-dienstplichtigen én
voor hun families en betrokken
burgers organiseren krijgsmachtpredikanten daarom regelmatig een
dienst onder de naam ‘Soldatenkerk’.

Donderdag 21 februari 2019 –
ECHOS Home, Rotterdam
Toepad 110, 3063 NJ Rotterdam
(N.B.: militair tehuis staat op
marinekazerne; toegang met geldige
pas.)
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Dick
Pranger

‘Soldatenkerk’ bijeenkomsten worden
elke 3e donderdag van de maand
gehouden en zijn vrij toegankelijk.
Vooraf én achteraf is er alle tijd voor
ontmoeting. De eerstvolgende
diensten zijn:

Donderdag 18 april 2019 – ECHOS
Home, Havelte
Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp/
Havelte
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Erik
Huiting

Donderdag 18 oktober 2018 –
ECHOS Home, Schaarsbergen
Deelenseweg 28, 6816 TS Arnhem
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Jan Derk
de Bruin

Contactpersoon
voor inhoudelijke
vragen: Ds. Mark
Boersma;
mj.boersma@mindef.nl

Donderdag 15 november 2018 –
ECHOS Home, Den Helder
Marinekazerne Erfprins,
Schapendijkje 8, 1782 TG Den Helder
(N.B.: militair tehuis staat op
marinekazerne; toegang met geldige
pas.)
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Klaas
Henk Ubels

Donderdag 21 maart 2019 – ECHOS
Home, Ermelo
Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. …

Donderdag 16 mei 2019 – ECHOS
Home, Schaarsbergen
Deelenseweg 28, 6816 TS Arnhem
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Alex
Hoorn
Donderdag 20 juni 2019 – ECHOS
Home, Harskamp
Otterloseweg 12A, 6732 BS
Harskamp
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Martijn
Barth
Soldatenkerk

Donderdag 17 januari 2019 – ECHOS
Home, Oirschot
Eindhovensedijk 33, 5688 GN
Oirschot
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Uitspraak: In
levend water
kun je niet
verdrinken

NCOK

Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius” sinds 1929

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en
des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al
wat Ik u bevolen heb.
Evangelie betekent 'Goede
Boodschap'.
Alleen uit geloof in Jezus is de
mens behouden voor de
eeuwigheid in het Koninkrijk van
God.
De boodschap van Jezus is
'Bekeer U, want het Koninkrijk der
hemelen is nabij'.
Het geloof komt door het gehoor
zegt Gods woord. En hoe kunnen
zij geloven als zij het niet gehoord
hebben?

vragen te lezen en de antwoorden Geloof jij
(uit de Bijbel) te onderzoeken.
ook in de
Bijbelse
Zo stonden wij 8 oktober in de
opdracht om de Goede
Frederik kazerne en gaat de kring Boodschap te brengen? Neem
een doorstart maken. 9 oktober
contact met ons op en sluit je
mochten we veel Christenen
aan. contact@ncok.nl
ontmoeten in het ministerie van
Defensie en is besloten
om deze kring vorm te
gaan geven vanaf
dinsdag 16 oktober.
het Mariniers
Opleidingscentrum
Op een laagdrempelige wijze
was 10 oktober aan de
zoeken wij naar manieren om het beurt. Aan de reeds
evangelie te delen met onze
bestaande kring
collega's.
mochten we 5 nieuwe
Dit doen we in kazernes in de hal namen doorgeven.
van de eetzaal waar we
We zijn van mening dat
bekendheid geven aan
niet wij, maar alleen de
ontmoetingskringen en collega's
Heilige Geest harten
een Flyer en een Bijbel meegeven. kan aanraken en
Op de flyer staan
mensen kan leiden
levens(belangrijke)vragen. Wij
naar een heel nieuw
dagen mensen uit om deze
leven.

Voorzitters Column
KTZ Niels Woudstra

Gloeiende kooltjes
De dagen worden korter en
kouder. Voor degenen die een
open haard hebben wordt het
tijd die weer eens aan te
maken. De haard geeft veel
warmte als de kooltjes
roodgloeiend zijn. Als je wilt
genieten van de warmte

moeten de kooltjes goed bij
elkaar liggen; trek je ze uit
elkaar, dan gaan ze uit.
Zo is het ook met ons. Jezus
roept ons op onze eenheid te
bewaren en onze
bijeenkomsten niet te
verzuimen en bij elkaar te
blijven. Anders dooft het vuur
in ons. Hijzelf geeft het vuur,
maar we hebben elkaar nodig
om elkaar te bemoedigen, te
corrigeren en aan te sporen. Je

6

voelt het al aan: dit is een
oproep om naar de jaarlijkse
ontmoetingsdag te komen...
Kijk gauw op de website voor
17 november in Huis ter Heide.
We zien ernaar uit je daar te
ontmoeten!
Niels

