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Antwoorden 
in de Bijbel

Evangelisatie
eenvoudig – praktisch - samen

interactief

praktisch

voor iedereen

met Duco D. Kerssen

Online Training

VOOR WIE?

Deze evangelisatietraining wordt gegeven 
op verzoek van de adventgemeente 
Heerlen.

De training is open voor gelovigen van 
andere gemeenten of kerkgenootschappen.

DATA & TIJDEN

Woensdagavond  19.00 – 21.00

Voorbereiding:  26 jan, 2 feb, 9 feb, 16, 
feb, 23, feb, 2 mrt, 9 mrt, 16 mrt, 23 mrt.

Nazorg: 30 mrt, 6 apr, 13 apr, 20 apr, 27 
apr

INFO & AANMELDEN

Informatie:  
www.antwoordenindebijbel.nl

Aanmelden:  
www.antwoordenindebijbel.nl/aanmelden 

OPZET VAN DE TRAINING

• Klassikale toerusting 
• Uitwerking in kleine groepen 
• Persoonlijk in de praktijk brengen
• Ondersteund door je kleine groep
• Ruime mogelijkheid tot vragen stellen
• Van elkaar leren, samen groeien

Graag aanmelden 
bij deelname



MATERIALEN

De presentaties komen uit de training 
‘Een gezonde gemeente’ en  ‘Church
Alive’ die zijn ontwikkeld door Duco 
Kerssen.

Verder gebruiken we het boekje ‘ Wie kan 
eten . . .  kan discipelen maken’ van Peter 
Roennfeldt gebruikt.

DATA & TIJDEN

Woensdagavond  19.00 – 21.00

Voorbereiding:  26 jan, 2 feb, 9 feb, 16, 
feb, 23, feb, 2 mrt, 9 mrt, 16 mrt, 23 mrt.

Nazorg: 30 mrt, 6 apr, 13 apr, 20 apr, 27 
apr.

INFO & AANMELDEN

informatie:  
www.antwoordenindebijbel.nl /heerlen22

aanmelden (verplicht):  
www.antwoordenindebijbel.nl/aanmelden 

DE ONDERWERPEN

1.  Hoe werkt evangelisatie?   
2.  Evangelisatie dichtbij!   
3.  Relationeel vertrouwen bouwen   
4.  Jouw verhaal vertellen   
5.  Bijbelstudie   
6.  Sabbatschool in actie  
7.  Voorbereiding lezing  
8.  Activiteiten voor bezoekers?

1.  Nazorg: evalueren 
2.  Nazorg: Bijbelstudie  
3.  Nazorg: doopvoorbereiding  
4.  Nazorg: nog in te vullen
5.  Nazorg: nog in te vullen 

OPZET VAN DE TRAINING

• Klassikale toerusting 
• Uitwerking in kleine groepen 
• Persoonlijk in de praktijk brengen
• Ondersteund door je kleine groep
• Ruime mogelijkheid tot vragen stellen
• Van elkaar leren, samen groeien

KLASSIKALE TOERUSTING

Elke bijeenkomst wordt er een nieuw 
onderwerp gepresenteerd dat bijdraagt 
aan de kennis over evangelisatie. 

(zie onderwerpen)

WERKEN IN GROEPEN

• We werken in kleine groepen van 2 
tot 4 personen

• In deze groepen doen we de 
oefeningen

• De groep brengt doordeweeks het 
geleerde in de praktijk

• Daarom is de indeling van de groepen 
per gemeente

• Tijdens de training zullen de groepen 
gebruikmaken van break-out groepen 
in Zoom.

VOOR WIE?

Deze evangelisatie training wordt gegeven 
op verzoek van de advent-gemeente
Heerlen.

De training is open voor gelovigen van 
andere gemeenten of kerkgenootschappen

INDELING TOERUSTING

18.50  |  Zoom open
19.00  |  Opening
19.05  |  Terugkoppeling huiswerk             

vanuit groepen
19.30  |  Presentatie onderwerp
20.00  |  Oefenen in groepen
20.20  |  Terugkoppeling klassikaal
20.40  |  Praktijkopdracht
20.50  |  Evalueren en Sluiting
21.00  |  Mogelijkheid tot vragen 

buiten lessen om
21.15  |  Zoom sluit


