
Creatief 

Evangelisatie 

Team 

Ons doel 

Het creatieve evangelisatie team heeft de volgende 

doelen voor ogen: 

 Evangelisatie door relatie. 

 Evangelisatie die vraagt om een reactie. 

 Evangelisatie op vaste plaatsen door een 

hecht team. 

 Evangelisatie in samenwerking met kerken  

en gemeenten. 

 Ondersteuning bij plaatselijke activiteiten. 

 Hulp bieden aan en meedenken bij het op-

zetten van evangelisatie activiteiten of diensten. 

 Geven van cursussen en opleidingen voor 

evangelisatie. Doelgroep: Gemeenteleden, 

evangelisatie medewerkers of leidinggeven-

den in de gemeente. 

 

 

Nieuwe leden zijn welkom! 

Afhankelijk van de behoefte zijn er allerlei 

mogelijkheden om als nieuw lid in het 

team deel te nemen. Dit kan aan de 

hand van ervaren teamleden of door het 

volgen van cursussen. Regelmatig wor-

den er cursussen creatieve evangelisa-

tie gegeven waar samen met andere 

nieuwe leden aan deelgenomen kan 

worden. 
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Lopikerwaard  

Contactadres: 

CETLW 

Wilco Steenbergen 

Juliana van Stolberglaan 10 

3411 XD Lopik 

Telefoon: +31-348-554856 

GSM: +31-628876205 

E-mail: CETLW@StoneyMountains.nl 

Creatief Evangelisatie Team 

Lopikerwaard 

Het creatieve evangelisatie team 

Het team wordt al enkele jaren gevormd door een 

groeiend aantal vrijwilligers uit verschillende kerken 

in de Lopikerwaard, die bewust christen zijn (die 

geloven dat God zijn eigen Zoon gestuurd heeft om 

voor onze zonde te sterven en na drie dagen weer 

is opgestaan, waardoor wij “indien we voor Hem 

kiezen” niet verloren gaan, maar eeuwig leven 

hebben en,  dat na de Hemelvaart van Jezus de 

Heilige Geest gekomen is om ons te leiden en te 

helpen) en die gehoor willen geven aan de opdracht 

om te getuigen. Over het algemeen zijn het mensen 

die boordevol ideeën zitten. Het team wil 

plaatselijke kerken ondersteunen bij hun aandeel in 

de opdracht van Jezus Christus om alle volken tot 

Zijn discipelen te maken. 

Kosten 

Alle evangelisatie werk wordt gedaan op basis van 

vrijwilligheid. Uiteraard hebben wij ook onkosten in 

materiaalverbruik, evangelisatie folders etc.  

Per evangelisatie activiteit vragen wij dan een 

bijdrage in de onkostenvergoeding waarbij door ons 

richtbedragen zullen worden afgegeven. 



Evangelisatie onder jongeren 

Heeft u in uw gemeente plekken waar jongeren 

zich op straat ophouden? Of zijn er tijdens de 

koopavonden in uw woonplaats 

veel jongeren op straat? Wat zou 

het toch mooi zijn als wij die jon-

geren weten te bereiken met het 

evangelie. Een goed contact en 

een eerlijk gesprek met deze jon-

geren is heel goed mogelijk als er 

tijd en moeite in de relatie met 

hun wordt geïnvesteerd. 

Door op regelmatige tijden aan-

wezig te zijn en op een creatieve, 

uitdagende wijze gesprekken met 

jongeren aan te knopen groeit 

zo’n relatie en ontstaat er ruimte 

om over het evangelie. 

Ondersteuning bij kerkelijke  

activiteiten 

Worden door uw gemeente activiteiten gedaan 

en u wilt eenmalig op een eigentijdse pakkende 

manier het evangelie verkondi-

gen? Neem dan contact op met 

onze evangelisten. Per activiteit 

zal er dan in overleg een invulling 

op maat gegeven worden. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

Tentevangelisatie, tijdens 

het maken van ballondieren wordt aan kin-

deren het scheppingsverhaal verteld.  

Het creatief inleiden van een Alpha-cursus. 

Visuele evangelisatie 

De boodschap van het evangelie is voor iedereen het-

zelfde. De weg om tot God te komen ook. Maar de bena-

dering om mensen met het Evangelie in contact te bren-

gen kan verschillen. Mensen 

zijn visueel ingesteld. Iets dat 

je hoort en ziet, onthoud je 

veel beter dan wanneer je het 

alleen hoort. Daarom proberen 

wij de Blijde boodschap niet 

alleen te vertellen, maar ook 

te laten zien en zo concreet 

mogelijk te maken. Mensen ont-

houden dan de kern veel beter.  

Straatevangelisatie 

Het doel: op straat met mensen in 

gesprek komen om hen over de 

Here Jezus te kunnen vertellen. 

Wij hebben verschillende hulpmid-

delen om aandacht te trekken, 

zoals een rebus op een schets-

bord, een opvallend object, het 

moduleren van ballonnen en een-

voudige goocheltrucs. In dit alles 

proberen wij op actuele gebeurte-

nissen in te spelen. U kunt ons 

bijvoorbeeld vragen om te werken 

bij winkelcentra en op braderieën 

en jaarmarkten. 

Maar hoe 
kunnen ze hem 
aanroepen als 
ze niet in hem 

geloven?  
 

En hoe kunnen 
ze in hem 

geloven als ze 
niet over hem 

hebben 
gehoord?  

 
En hoe kunnen 

ze over hem 
horen als hij niet 

verkondigd 
wordt? 

 

Romeinen 10:14 

De jeugd heeft 
de toekomst. 

 
Daarom 

vertellen wij ze 
over Jezus.  

 

Want wat is een 

toekomst zonder 

Hem? 

Of bijvoorbeeld het invullen van een 

catechisatie avond “Het Lagerhuis”. 

Iedereen krijgt een rode en groene 

kaart. Aan de hand van stellingen 

worden de catechisanten uitgedaagd 

hun mening te geven en die te onder-

bouwen. Met creatieve hulpmiddelen wordt gedu-

rende de avond evangelisatie bedreven naar aan-

leiding van deze stellingen. 

Samenwerking 

met kerken 

De laatste jaren hebben 

wij veel samengewerkt 

met plaatselijke kerken. 

Hier gaat onze voorkeur 

sterk naar uit. Wij hebben het verlangen om met 

mensen ter plekke samen te werken en waar mo-

gelijk hen op te leiden. Onze uiteindelijke doelstel-

ling is om uitsluitend ondersteunend aanwezig te 

zijn. Gemeenteleden kunnen dan zelf in hun eigen 

gemeente actief en creatief evangeliseren. 

Evangelisatie diensten 

Invulling geven aan een dienst op een manier dat 

deze voor uw niet christelijke relatie ook begrijp-

baar is valt niet mee. Door toepassing van creativi-

teit kan dezelfde boodschap met een veel lagere 

drempel verkondigd worden. Samen met uw ge-

meenteleden kunnen we een actie opzetten die er 

op gericht is hun onchristelijke relaties uit te nodi-

gen naar zo’n dienst. In de praktijk blijkt er veel 

zegen te rusten op relatie evangelisatie. 


