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Corona-crisis of 
Corona-verootmoediging? 

Een natuurlijke reactie of een geestelijke reactie? 

 

 
Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht 
zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel 
van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting. 

 
 

 
 
 
 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
Dagelijks in NCOK-nieuws specifieke gebedspunten 
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DEZE MAAND: 
Update Wat doen Christenen bij de Krijgsmacht - corona-editie 

 

 

 

FIREPLACES  zijn online gebedsgroepen 

Wees één van die kooltjes in het vuur! 

Start of sluit aan bij een groep via Skype, Zoom of Teams. 

Zorg dat jouw kring ook vermeld wordt en meld jouw online gebedskring aan: 
contact@ncok.nl 
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Kickstart programma 

Ons Kickstart-programma is bedoeld voor defensie lotgenoten. Militairen of 
oud-militairen. Met PTSS of een andere aandoening. 

Of je voelt je geroepen om andere redenen: Je partner heeft PTSS. Je zoon of dochter is 
uitgezonden geweest en je kunt hem niet helpen. 

In ons programma: 

- Ontmoeten wij elkaar wekelijks online via skype in de zgn. 
Joint Fires. 
- Ontmoeten wij elkaar live in de Kickstart-weekenden.  
- Op afspraak en naar behoefte gaan we een wandeling 
maken op een militair oefenterrein. 

Zo ontstaat er een band en bouwen wij een relatie op met 
elkaar wat zeer veilig voelt. Deze relatie is van lange duur. 
Een ieder geeft zelf aan hoever hij of zij wil gaan. Er wordt 
niets  opgelegd en iedereen is welkom. 

Alles wat wij doen gebeurt in een veilige christelijke cultuur. 

KICKSTART-weekend 

Meer over het KICKSTART-weekend van 26 en 27 september 2020 

JOINT FIRES 
Speciaal voor Defensie lotgenoten(o.a.PTSS) 
Een groep is maximaal 6 personen 

Meld je aan door op het JFO-logo te klikken 

Heb je vragen: contact@ncok.nl 
 

 

 
 

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks om 09.00 uur, meedoen? Klik hier 
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Alpha voor de Krijgsmacht 
In de Alpha cursus kan je open praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, 
gezellig en inspirerend! 
Misschien heb je wel vragen aan God of over God in een tijd als deze. 
Alpha start met de ‘Is er meer lunch’. Deze is vrijblijvend. Daarna beslis je of je doorgaat. 

Wat is Alpha? 
Alpha bestaat uit circa 10 interactieve bijeenkomsten en een weekend om op een 
ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. 
Alpha is gratis en dat is inclusief een maaltijd! 

Voor wie en waarom is Alpha? 
Ben je net tot geloof gekomen, of al langer gelovig maar je zit met nog veel vragen, of je 
bent ongelovig, meld je dan aan om antwoorden te krijgen op deze vragen. 

Waar en wanneer  
Er zijn nu verkennende gesprekken op de Kromhout kazerne in Utrecht. 
Door de corona-crisis kunnen we nog niet zeggen wanneer we waar starten. 
7 oktober houden we even als richtlijn. Binnenkort meer hierover 

Hoe kan ik mij aanmelden? 

Je kan jezelf aanmelden als: 

1. Deelnemer 

2. Trainingsleider, je zet de training op (met ondersteuning vanuit de NCOK) op jouw 
kazerne 

3. Host, je bent leider van een groep van maximaal 8 personen 

4. Helper, je ondersteunt een host. 

Wil jezelf een Alpha starten op jouw kazerne? Neem vrijblijvend contact met ons op. 
Vanuit de NCOK ondersteunen wij dit graag. contact@ncok.nl 
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 – Learning 
Community 

 

Navigators Nederland biedt ons een leiderschapstraining in discipelschap 
aan. 
Brenda, Reina, Debby, Anne, Gerco en Willem kunnen je meer vertellen over deze training. 

Zij zeggen: 
Wij geloven in een opwekking van geloof in Christus bij de Krijgsmacht! 
Wij geloven in (kleine)groepen waar oog is voor elkaar! 
Wij willen met de Heer een huis te bouwen wat echte verandering brengt! 
Dit alles onder het motto: 
– Dream big 
– Start small 
– Go Deep 

Dit is een training van 2 jaar met 4 weekenden/trainingsevents. 
Waarom doen wij als NCOK deze training? 
Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt 
door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting. 

Waarom zou jij deze training doen? 
In 4 trainingsweekenden ontdek je met een Defensie-team hoe je kunt bouwen aan militair 
kringwerk dat echte verandering brengt. 
Door elk halfjaar een weekend tijd te nemen met elkaar, krijg je je visie scherp voor jouw 
kring, heb je een plan van aanpak en kun je vooral gaan DOEN waar je in gelooft. 

Meer informatie vind je op de site 
Mail ons voor meer informatie contact@ncok.nl 
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Op onze site vind je verder nog ons actuele blog:  
van Corona naar Kruis en van Kruis naar Kroon 
Deze blog eindigt steeds met 3 vragen en gebed en hierdoor goed bruikbaar voor jouw 
(online) kringontmoeting. 

Verder is er het actuele kringoverzicht en de evenementen zoals de relatiedag NCOK-GV 
op 11 september 2020 en de NCOK-ontmoetingsdag op 14 november 2020 

 

Omdat wij van mening zijn dat wij voor God en voor elkaar bestaan hebben wij elkaar meer 
en meer nodig. Vooral in deze tijd.  
Daarom vind je sinds kort een vacaturebank op onze site.  
Wij hopen van harte dat je in gebed gaat en vraagt of de Heer een taak heeft voor jou bij de 
NCOK.  

De motor achter onze bediening is gebed. Daarom ontmoeten wij elkaar dagelijks via skype 
om 09.00 uur. In elke voettekst in dit document vind je de link om hierbij aan te sluiten. 
Doe mee en ervaar de kracht van de Heilige Geest. 

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2: 4 
 
 

 

In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here." 
Romeinen 12: 11 
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