Filippus
Nieuwe praktisch-theologische opleiding voor evangelisten.
Deze nieuwe opleiding van Evangelie & Moslims is een éénjarige training, die
vooral is bedoeld voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust
je toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen.
Hij wordt aangeboden in het Nederlands, Arabisch en Turks en –afhankelijk van
inschrijvingen- in meer talen. De opleidingslocatie is De Wittenberg in Zeist.
Drie doelen
1. Verdieping van kennis en inzicht: in
God, de Bijbel, jezelf, het verschil
tussen christelijk geloof en islam, de
actuele vragen in de samenleving
en de kerk;
2. Training van vaardigheden voor een
evangelist: zoals dienend
leiderschap, samenwerken met
kerken in een team, pastorale
vaardigheden, omgaan met
moeilijke vragen of lastige situaties;
3. Groei in christelijk karakter en
levensstijl: Jezus volgen als
voorbeeld voor anderen.
Wat je mag verwachten
 Tien maandelijkse weekenden
(vrijdagmorgen – zaterdagmiddag)
met colleges, praktijklessen en
oefening in vaardigheden;
 Deskundige en ervaren docenten
die ingaan op de vragen die spelen
in de omgang met moslims in
Nederland;
 Coaching bij het verwerken en
toepassen van de lessen;

 Stageopdrachten en
praktijkbegeleiding
 Studieweek met veel verdieping en
praktijk;
 Data in 2019: 27&28 sept., 25&26
okt., 22&23 nov., 20&21 dec.
 Data in 2020: 17&18 jan., 14&15
febr., 13&14 mrt., 17&18 apr.,
15&16 mei, 12&13 juni, 6 -11 juli
(studieweek).

Getuigschrift en erkenning
Iedere maand is er een toets, waarmee je studiepunten verzamelt. Na het behalen
van de vereiste studiepunten ontvang je een getuigschrift. Steeds meer kerken in
Nederland zoeken naar een evangelist die om kan gaan met moslims. Met het
certificaat van Evangelie & Moslims krijg je een goede entree voor een taak als
evangelist. Evangelie & Moslims is al 40 jaar bekend bij alle Nederlandse kerken.
Het getuigschrift kan ook belangrijk zijn als je verder wilt studeren. Hierover wordt
met erkende theologische opleidingen overlegd.
Vakken
In deze opleiding maak je kennis met
veel verschillende vakken:
 Karakter en betrouwbaarheid van
de Bijbel; Eenheid van Vader,
Zoon en Heilige Geest; Zonde in
islam en in christelijk geloof; Het
werk van de Heilige Geest;
Getuigen en Dienen;
 Voorbereiden en leiden van
Bijbelstudies; Omgaan met
conflicten; Pastoraal leiderschap;
Getuige zijn in gezin en familie;
 Karakter en getuige zijn; Liefde in
relaties, huwelijk en gezin;
Vrijheid in Christus; Trouwblijven;
volhouden in de geestelijke strijd.
 Vragen over de kerk, de
samenleving en integratie;
Een volledig overzicht van alle vakken
vind je binnenkort op de website
Heb je verlangen om moslims op de
weg van Christus te brengen en te
begeleiden? Dan is deze opleiding iets
voor jou!

Kosten
Een opleiding zoals deze brengt veel
kosten met zich mee en kan niet
starten zonder subsidies. Voor
deelnemers zijn de kosten: € 260,inschrijfgeld plus zeven maandelijkse
termijnen van € 75,- Kosten totaal:
€ 785,- Bespreek deze opleiding met je
kerk en vraag hen je te steunen!
Aanmelding en toelating
Vraag een aanmeldingsformulier aan
op het kantoor van Evangelie &
Moslims, of download het op de
website. Toelating tot de opleiding
vindt plaats op grond van aanmelding
en een gesprek over geschiktheid en
motivatie.
Evangelie & Moslims
Postbus 2060 – 3800 CB Amersfoort
E: info@evangelie-moslims.nl
T: 033-465 92 90

