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Even voorstellen...
Ik ben Luuk en ik ben 25 jaar. Sinds een aantal jaar werk ik
voor Sandd.. Dit is een postbedrijf vergelijkbaar met PostNL.
Elke maandag en donderdag krijg ik post en die ik dan
sorteer.. Elke dinsdag en vrijdag bezorg ik die post dan weer.
Naast de post werk ik nog op een geitenhouderij in de buurt
van Giersbergen.. Dit doe ik elke doordeweekse ochtend tot
de lunch.
Verder doe ik een uurr vrijwilligerswerk op woensdag: ik
bezoek dan een oudere vrouw in een verzorgingshuis.
verzorgings
Ik ga
dan een stukje met haar wandelen
wandel of gewoon even babbelen.
In de kerk in Drunen bedien ik één keer per zoveel weken de
beamer tijdens de eredienst. Vooraf zet ik de PowerPoint dan
in elkaar. Hier worden dan de mededelingen en liederen
en Bijbelteksten op geprojecteerd.

Missie Discipelschap Training
Sinds september vorig jaar ben ik bezig met de voorbereiding voor een reis
naar Zuid--Afrika.
Afrika. Ik ga daar naartoe om een training te starten. Dit heet
Missions Discipleship Training (MDT), in het Nederlands is dit
Missie Discipelschap Training. De missie bevindt zich in Pretoria, de hoofdstad
van Zuid-Afrika.
Afrika.
Wat ga ik daar doen?
MDT is een intensief trainingsprogramma gericht op toerusting voor een
missionair leven waar God je ook roept. Het groeien in je reis als discipel doe je
daar op vier verschillende gebieden:
1. een multiculturele gemeenschap
2. één
n-op-één begeleiding
3. kennis gebaseerd
ge
op studie
4. praktische ervaring.
Dit programma neemt
n
je mee door een discipelschapmodule,
apmodule, geeft je een
structuur van geestelijke discipline en leert je meer over missie. Je leeft in een
zeer internationale en multiculturele gemeenschap, waar je leert elkaar te
begrijpen en samen groeit. Hiernaast wordt je meegenomen op
verschillende outreaches, dat zijn een soort zendingstrips, om de grote
verscheidenheid van gemeenschappen, culturen en geestelijke gebieden te
ontdekken, die God gebruikt in Zuid-Afrika.
Zuid Afrika. OM wil je graag voorbereiden en
toerusten en je wereldbeeld verbreden, wanneer je alles ontdekt wat God voor
je voorbereid heeft om te doen. Het grootste deel van de training zal zich
afspelen in Pretoria, maar we zullen ook landsgrenzen overschrijden
overschrij
als we naar
Lesotho gaan.
Thuisfrontcommissie
De thuisfrontcommissie ondersteunt Luuk voor, tijdens en na zijn uitzending.
Tevens is dit het aanspreekpunt voor de gemeente, familie en vrienden.
vrienden U kunt
contact opnemen met de TFC, door een mailtje te sturen naar: tfc.luuk@gmail.com
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Operatie Mobilisatie
Operatie Mobilisatie of OM, zoals deze stichting ook wel wordt genoemd, bouwt haar doel
en visie op de volgende tekst:
Mattheüs 28:19 “Trek eropuit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen.”
Zij willen mensenlevens wereldwijd veranderen door Jezus Christus. Hun doel is om de
kennis van Jezus Christus en Zijn liefde te delen met alle generaties in alle landen van de
wereld. OM ontstond toen een Amerikaanse vrouw bad voor de studenten van een
middelbare school in de buurt. Ze vroeg God om het goede nieuws de wereld in te brengen
door die studenten. God verhoorde haar gebed. Een van die studenten was George Verwer
en hij kwam tot geloof. Eerst is hij met een aantal mensen gaan bidden en toen is hij bijbels
gaan uitdelen in Mexico. Dit heeft hij een paar keer gedaan en toen ging hij het uitbreiden.
Dit is uiteindelijk is OM een organisatie geworden die wereldwijd actief is. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.operatiemobilisatie.nl

Betrokken
De gemeente en familie/bekenden zijn van het grootste
belang in de uitzending van hun mensen. De Bijbel laat ons
zien dat wanneer de eerste apostelen expliciet uitgezonden
worden, de gemeente daar een zeer belangrijke rol in
speelt.
We kijken hier naar Handelingen 13, waar Paulus en
Barnabas uitgezonden worden door God vanuit de
gemeente. Dit is wat er gebeurt:: de Heilige Geest wijst
twee mensen aan die uitgezonden moeten worden. Zodra
dat bekend is, begint de gemeente te vasten en te bidden.
Daarna leggen ze hun de handen op en zegenen ze hen.
Pas dan, en niet eerder, worden Paulus en Barnabas
uitgezonden voor hun eerste zendingsreis.
Maar niet alleen daarin is de gemeente belangrijk. Je merkt
ook dat als Paulus uitgezonden is, de gemeente door blijft
bidden en vasten. Zolang hij weg is, is de gemeente met
hem bezig. Eigenlijk zou ik moeten zeggen de gemeenten.
Want in dit geval is niet alleen de zendende gemeente nog
met hem bezig, maar gaan ook alle gemeenten waar hij
langskomt voor hem vasten en bidden. Als laatste zie je
door Handelingen heen dat geen van de zendelingen voor
zijn eigen onderhoud zorgt. Dit gebeurt door de zendende
gemeente, maar ook zeker door de gemeenten waar ze op
hun weg doorheen komen of gekomen zijn.
Hoe kunt u mij helpen in dit traject?
1. (dank)gebed
2. mentale steun
3. financiële steun (zie bijgevoegde responskaart)

DANKPUNTEN
U mag danken dat God mij
geroepen heeft om dit traject in
te gaan
U mag danken dat God in dit
alles met mij mee blijft gaan

GEBEDSPUNTEN
U mag bidden voor de vele
voorbereidingen die ik nog te
doen heb
U mag bidden voor
standvastigheid in de soms
lastige perioden waar ik
doorheen ga

Responskaart
Ja, ik steun Luuk Sluiter
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen
0 per e-mail

0 per post

0 via de kerk

Ja, ik wil graag gebedspunten ontvangen
0 per e-mail

Ik machtig

0 per post

Operatie Mobilisatie om met ingang van 1 juli 2017

0 maandelijks

0 per kwartaal

0 eenmalig

Het bedrag van €________ van mijn rekening af te schrijven voor het werk van Luuk Sluiter.
(De machtiging stopt in overleg, na een mailtje of telefoontje met OM-NL.)

Ik zeg toe dat ik naar Operatie Mobilisatie:
0 maandelijks

0 per kwartaal

0 eenmalig

Het bedrag van €_______overmaak naar IBAN NL13RABO0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. Support Luuk Sluiter

Naam

________________________________________

Adres

________________________________________

Postcode & woonplaats

________________________________________

Telefoon

________________________________________

E-mail

________________________________________

Giro/bankrekeningnummer ________________________________________
Datum

________________________________________

Handtekening

________________________________________

Wilt u deze kaart opsturen naar:
Gerdien Rietman-Sluiter
Hees 2
5756 PM Vlierden
Of inscannen en mailen naar: tfc.luuk@gmail.com
Graag voor 20 juni uw kaart opsturen, zodat we tijdig het
financiële overzicht in kaart kunnen brengen.

