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NIEUW 
IN DE KERK?
We willen je graag leren kennen! Ons verlangen is om een kerk te 
bouwen waar je God ontmoet en waar je kan genieten van alles wat Hij 
gemaakt heeft voor jou!

De kerk (de mensen) is waar Jezus van houdt en waar Hij voor stierf.
God heeft jou gezegend om er deel van uit te maken. De kerk is niet 
hetzelfde zonder jou!
Psalm 92:14 zegt: “Geplant in het Huis van de Heer groeien zij...”

LIFE STEPS
Ben je nieuw in CLC en wil je meer weten over onze kerk, wie we
zijn en wat we geloven? Of heb je al interesse om lid te worden?
Bijna elke zondag organiseren we momenten waarop je verder kennis
kunt maken met de pastors, leiders en andere CLC-ers.

Wil je hiervoor worden uitgenodigd?
Kom naar de Welkomlounge of stuur een e-mail naar 
lifesteps@clcdenhaag.nl.
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LIFE 
STORY
“Ik moet natuurlijk neutraal 
zijn, maar ik wil Gods liefde 
meenemen in mijn werk en de 
zaken die ik behandel. Voor 
slachtoffers en daders. Iemand 
alleen maar gevangen zetten, 
helpt iemand niet verder. Ik ga 
voor rechtvaardigheid én de juiste 
begeleiding van daders. Toen ik 
als scholier nadacht over wat ik 
wilde doen met mijn leven, kwam 
iets met rechten al snel naar 
boven. Op Curaçao zag ik om 
me heen veel onrecht: misbruik, 
verkrachtingen, criminaliteit. 
Het bleef in de taboesfeer en 
werd niet besproken. Ik wil 
geen advocaat worden en 
mensen verdedigen die wel straf 
verdienen, maar als officier van 
justitie opkomen voor degenen 
die vaak eigenlijk niet durven te 
spreken.” 

Shaïrah, rechtenstudent en deel 
van City Point team in City Life 
Church.
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Life Groups zijn het kloppend hart 
van onze kerk. Het is de plek om elkaar 
te ontmoeten en om te connecten met 

vrienden. Het is ook de plek waar we delen 
en leren van elkaars ervaringen in onze wandel

 met God. Relaties zijn essentieel in het leven. 
Met wie jij het leven doet, is bepalend voor het 

leven dat je leeft.

Wil jij graag deel worden van een Life Group? 
Kijk in het overzicht en kies de Life Group die bij je past.

 We heten je graag van harte welkom!

De meeste connectgroepen bespreken de preek van de  
zondag en zijn samengesteld op basis van leeftijden. 

De interessegroepen gaan over een gezamenlijke interesse.

Overzicht online en aanmelden via clcdenhaag.nl/life-groups.

LIFE 
GROUPS
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INTERESSEGROEPEN
• ALPHA (M/V)

Basiscursus over het christelijk 
geloof.
Bart Reinders
Dinsdagavond, elke week
Locatie: CLC Den Haag

• FREEDOM IN CHRIST (M/V)
De cursus leert jou om te leven 
vanuit je nieuwe identiteit in 
Christus. Het gevolg is dat jij vrij 
wordt om uit te groeien tot een 
dicipel die vrucht draagt.
Chris & Ineke Zaal
Kosten: 15,- euro
Donderdagavond, elke week 
Locatie: Basement CLC Den Haag

• BIJBELSTUDIE (M/V)
Klaas Jan Zegwaard
Donderdagvond, even weken
Locatie: CLC Den Haag

• FEAR NOT (V)
Het hebben van een onbewogen 
geloof tijdens verschillende 
levensgebeurtenissen en periodes.
Lucette Kwidama
Donderdagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

• VOORBEDE (M/V)
Mathilde van de Ridder
Maandagavond, elke week
Locatie: Bohemen

• KRACHT VAN HET HEILIG 
AVONDMAAL (M/V)
George Portier
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Escamp

• A-TEAM (M/V)
Wij zorgen voor de setjes flyers die 

zondag op de stoelen liggen én 
strijken de shirts voor kidswerk en 
welkomteam.
Marijke van der Jagt
Vrijdagmiddag, elke week
Locatie: CLC Den Haag

• TECHNISCH BEHEER (M)
Het uitvoeren van technische
werkzaamheden aan, in en rondom
ons kerkgebouw. Technische
ervaring wel vereist.
Wim Huijgen
Maandagavond, elke week
Locatie: CLC Den Haag

• WANDELEN (M)
Wandelen met mannen van God.
Hanno Kolijn
Zaterdagochtend, even weken

• BIBLEJOURNALING (V)
Biblejournaling is een creatieve 
manier van bijbel ‘lezen’ door 
middel van schrijven, tekenen en 
schilderen in de bijbel. Thema van 
dit seizoen: vrouwen in de Bijbel.
Gosia Gorka
Maandagavond, elke week
Locatie: Valkenboskwartier

• KAARTEN MAKEN (V)
Kaarten maken voor een 
doelgroep zoals Jij Mooi.
Caresse Imon-Dabian
Zaterdagmiddag, oneven weken
Locatie: Bouwlust

• CLC FAMILY BOOTCAMP (M/V)
Kinderen kunnen mee.
George Portier
Zaterdagochtend, elke week
Locatie: Zuiderpark 
Den Haag
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LIFE GROUPS

Crews
YOUNG & FREE (12-18 JAAR)

• Thomas van Tuijl (M)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: CLC Den Haag

• Han Lim (M)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Rustenburg

• Bart van ‘t Zet (M)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Escamp

• Ronald Versloot (M)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: CLC Den Haag

• Tessa van Baarle (V)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: CLC Den Haag

• Priscilla Spaans (V)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Bouwlust

• Lies Berkhout en Demi 
Verwoerdt (V)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Escamp

• Shivani Kalloe (V)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Leyenburg

CITY POINT (18-25 JAAR)

• Jozua van de Ridder (M)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

• David van Egmond en Jeffrey 
Kieviet (M)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Loosduinen

• Russell Bruijnius (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Laak

• Jeremy Carlier (M)
Dinsdag, oneven weken
Locatie: Oostbroek

• Chelsea van de Ridder (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

• Nerija Montroos (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Segbroek

• Gaby Bijl (V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Escamp

• Fabienne Rafini (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Centrum, Holland Spoor

• Esra Luijken (V)
Vrijdagavond, om de week
Locatie: Escamp

25-35 JAAR

• Zefanja Tol (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Leyenburg

• Djali Partini (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Transvaal

• Hannah Sas (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Vruchtenbuurt

• Maaike Bruggeman (V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Wateringse Veld

• Arina Versloot (V)
Woensdagochtend, oneven weken
Locatie: Escamp

• Ellen Hissink (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Laak

• Danielle van der Wekken (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Escamp

• Eveline Hagoort (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Schilderswijk

• Dancy Bruijnius (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Molenwijk

• Ellie de Vries (V)
Voor jonge moeders. 
Vrijdagochtend, oneven weken
Locatie: CLC Den Haag

25-50 JAAR

• Matthias Mensink (M/V)
Thema: Working Professionals
Donderdagavond, even weken
Locatie: Wateringse Veld

• Jan Harm Urbanus (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Architectenbuurt

• George Portier (M)
Maandagavond, elke week
Locatie: Rustenburg-Oostbroek

• Mieke Bachet (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Escamp

• Djimiel Woelkens (V)
Maandagavond, oneven weken
Locatie: Wateringse Veld

35-50 JAAR

• Andries Hekkert (M)
Maandagavond, even weken
Locatie: Escamp

• Lia Luijken (V)
Dinsdagochtend, 
oneven weken
Locatie: Escamp
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50-65 JAAR

• Arie Versloot (M)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Leidschenveen-
Ypenburg

• Ronald Overdijk (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Rustenburg-Oostbroek

• Iswati Rumampuk (V)
Vrijdagavond, oneven weken
Locatie: Escamp

• Augusta Nikolov (V)
Maandagavond, oneven weken
Locatie: Regentessekwartier

• Herma Wierda (V)
Maandagavond, even weken
Locatie: Ypenburg

• Tineke Carlier (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Laak

50 JAAR EN OUDER

• Ype Wierda (M)
Maandagavond, even weken
Locatie: Ypenburg

• Ruth Huijgen en Dike 
Eernstman (V)
Donderdagochtend, oneven 
weken
Locatie: Escamp

• Arina Versloot (V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Voorburg

WESTLAND

• Michel & Ilona Noordermeer (M/V)
25-65 jaar
Dinsdagavond, oneven weken

WASSENAAR

• Stefan van Egmond (M)
25-50 jaar
Dinsdagavond, even weken

• Marlene van Egmond (V)
18-50 jaar
Dinsdagavond, oneven weken

ANDERSTALIGEN

• Malcolm James (M/V)
English
25-50 jaar
Zondagmiddag, elke week
Locatie: Escamp

• Peace Quadt (V)
English
Locatie: Den Haag

DOVEN

• Minnie Lisapalij (M)
35 tot 50 jaar 
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Zoetermeer

• Kai van Tuijl (M/V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Zoetermeer

TEAM CONNECTS

• Kees Vianen (M)
Voor productie teamleiders.
Locatie: Escamp

• Sandra Calmer (V)
Voor vrouwen van het 
worshipteam, voorafgaand 
aan het oefenmoment.
Locatie: CLC Den Haag

• Simone van Dal (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Zeeheldenkwartier

• Joëlla Nava (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

• Carrol Kolijn en Eugenia Agyare (V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Zeeheldenkwartier

• Julia Valk (V)
Donderdagochtend, even weken
Locatie: CLC Den Haag

35-65 JAAR

• Kai van Tuijl (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Zoetermeer

• Linda Kuup (V)
Woensdagochtend, even weken
Locatie: Escamp
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Door een leuk programma laten 
we Jezus en Zijn kerk op een 
relevante manier zien aan de 

kids. Dit creëert momenten die 
kinderen nooit zullen vergeten 

en legt een fundament waar ze 
de rest van hun leven op kunnen 

blijven bouwen. De kids, onze 
leiders van de toekomst!

Wil jij helpen deze kids een leuke 
tijd te geven op de zondagen? 

Meld je aan voor het Kidsteam!

EEN VERSCHIL MAKEN

Productie bestaat uit 
verschillende teams: van camera 
tot licht; van projectie tot stage 
managers; van event managers 
tot decorbouwers! En het mooie 
is: (bijna) alles valt te leren! 

Wil jij deel uitmaken van dit 
dynamische en uitdagende 
onderdeel van de kerk? Meld je 
aan en kom een keer langs op 
onze Team Night.

JOIN A LIFE TEAM
We hebben verschillende teams waarbij jij kunt meehelpen. 

Vanaf nu zijn de vacatures ook online te bekijken via

clcdenhaag.nl/vacaturebank
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Hou je van social media, maak je 
veel instastories of foto’s? Of ben 

je goed in ontwerpen of vind je 
het leuk om filmpjes te editten?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wil jij op een creatieve en leuke 
manier bezig zijn, door de weeks 
of op zondag? Meld je aan voor 

Communications & Media! 

Nieuwe mensen welkom heten in 
onze Welkomlounge, een gezellig 
praatje met ze maken, wat meer 
vertellen over onze kerk en 
eventuele vragen beantwoorden. 
Daar is het Hospitalityteam mee 
bezig op zondag. 

Lijkt het je leuk om hierbij te 
helpen? Meld je aan!
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CITY
CARE
We houden van onze stad! 
We houden van mensen en 
willen ze graag helpen. City 
Care reidt zich steeds meer uit 
en we krijgen steeds meer open 
deuren, erg bijzonder!

Iedereen bedankt die 
bijgedragen heeft aan het Hart 
voor het Huis offer. Hierdoor 
konden we verschillende 
organisaties in Den Haag helpen!

15

TAAL IN 
DE BUURT

Tamarschool
De Tamarschool (School met de 
Bijbel) hebben we een mooie 
cheque mogen overhandigen. 
Hierdoor konden ze voor elke 

City Point Doet
Met een groep City Pointers 
organiseerden we een leuke 
dag voor kids en ouders in een 
asielzoekerscentrum!

Stichting De Haven
Vlak voor Pasen hebben 

we hebben dozen vol met 
bloembakjes gebracht naar De 

Haven. Zij brachten dit met Pasen 
naar de prostituees, om ze een 
gevoel van liefde en waarde te 

geven. Daarnaast konden we als 
CLC ook een mooie gift geven 

voor dit kostbare werk. 

Voedselbank
City Life Church is een 

uitgiftepunt voor de Voedselbank. 
Regelmatig kopen of verzamelen 

wij extra spullen om mee te 
kunnen geven aan de mensen bij 

de Voedselbank. 

Saffier
Dankzij ons laatste Hart voor het 
Huis offer konden we een mooie 

cheque overhandigen aan Saffier. 
WoonZorgPark Swaenehove heeft 

Wil jij zulke lessen geven? Word 
vrijwilliger bij Taal in de Buurt in 
CLC. Of wil je taalles
volgen?

Stuur een e-mail naar
info@clcdenhaag.nl of 
bel naar 070 – 323 02 07.

hiervan een mooi terras 
laten bouwen, zodat de 
bewoners lekker buiten 

kunnen zitten.

klas een samenleesbijbel 
aanschaffen, een bibliotheek 
voor ouders inrichten en een 
treinbank bouwen in hun 
nieuwe vleugel! Dit is mogelijk 
gemaakt dankzij het vorige Hart 
voor het Huis offer. Bedankt, 
kerk!

clcdenhaag.nl/citycare

Binnenkort beginnen we met 
wat nieuws: we gaan taallessen 
verzorgen voor nieuwkomers. 
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SISTER-
HOOD
FUN. GIRLS. ENJOY. 

Sisterhood is een beweging 
om vrouwen te inspireren, 
bemoedigen, waarderen en op 
te bouwen. Samen is het leuker, 
sta je sterker en kun je elkaar 
helpen Gods plan voor je leven 
te ontdekken. We ontmoeten 
elkaar in Life Groups en bij de 
Girls Nights Out avonden en onze 
jaarlijkse Vrouwenconferentie.

Girls Nights Out: 11 en 12 oktober. 
Kom en geniet van een heerlijke 
avond vol hapjes, shoppen, 
beautyzone, bemoediging, muziek 
en gezelligheid.

17

12 - 18 jaar

Nieuw dit seizoen: Y&F Alive!

Wil jij dieper in je relatie met God? 
Wil jij groeien in leiderschap en in 
andere gebieden in je leven? Dan 
is Alive zeker wat voor jou!

Alive is onze nieuwe Y&F College 
dat gaat plaatsvinden op 
zondagen tijdens de eerste dienst 
van 10 uur. Totaal 5 zondagen (om 
de week).

Start zondag 21 oktober 2018.
Geef je op via 
clcdenhaag.nl/youngfree

18-25 jaar

City Point is dé community voor 
iedereen tussen de 18–25’ish. 
In het seizoen van je leven 
waar het meest verandert zijn 
vriendschappen superbelangrijk!

Ft. Connectgroepen, (Downtown) 
Gatherings, Hangouts, en het 
jaarlijkse FUNweekend.

Data Gatherings: 
23 oktober en 4 december
FUNweekend: 21–24 september 
(50% uitverkocht)

Aanmelden voor City Point 
updates & nieuws: app ‘UPDATE’ 
naar 06-26217381.

Great Adventure. Big Picture. 

City Life Men willen God beter 
leren kennen en samen op 
avontuur om Zijn weg voor ons 
leven te ontdekken. Elkaar helpen 
te groeien in Zijn principes voor 
ons leven, samen een verschil 
maken in ons gezin, op ons werk, 
in de kerk, op de sportclub en in 
de stad.

Naast de Life Groups en de 
jaarlijkse Men Conference hebben 
we nu ook GROWFAST: ontbijten 
én geestelijk groeien door met 
elkaar in gesprek te zijn over je 
persoonlijke groeidoel. Eens in de 
maand op donderdag van 7.00 tot 
8.30 uur:
20 sep. | 18 okt. | 22 nov. | 13 dec.

YOUNG 
& FREE

CITY 
POINT

MEN
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ALPHA Ontmoeten, vragen en ontdekken. 
Dat doe je op Alpha. Tijdens 
12 interactieve en gezellige 
bijeenkomsten ontdek je wat het 
christelijk geloof inhoudt.

Stel al je vragen en praat met andere 
deelnemers door over boeiende 
onderwerpen. Je bent niet de enige; 
wereldwijd volgden ruim 24 miljoen 
mensen een Alpha. Ga ook dit 
avontuur aan en geef je op!

De Alpha is wekelijks en geheel 
gratis, inclusief een maaltijd. 
Elke avond begint om 18.30 uur en is 
om 21.00 uur afgelopen.

Data: 18 sept. t/m 27 nov.

Aanmelden en meer informatie: 
clcdenhaag.nl/alpha

Is er meer?
Ontmoeten
Vragen
Ontdekken

  clcdenhaag.nl/alpha

“De jongens vragen mij wel 
eens hoe ik altijd zo blij en 
dankbaar kan blijven, in alle 
omstandigheden. Ik vertel dan dat 
er Iemand is die mij dat geeft. Ik 
neem vrolijkheid, broederschap 
en enthousiasme mee naar 
mijn honkbalteam. De liefde 
die Jezus in mij geeft, geef ik 
door aan de jongens. Dat maakt 
mensen nieuwsgierig. Ik heb ze 
allemaal kunnen uitnodigen voor 
de kerk. En toen we meededen 
aan het NK honkbal, sloot ik 
een weddenschap met ze. Als 
we wonnen, zouden ze allemaal 
meegaan naar de kerk. De kans 
dat we van onze tegenstander 
zouden winnen was heel klein. 
Ik bad ervoor, wilde door 
deze weddenschap nóg liever 
kampioen worden. Het zat de 
tegenstander grappig genoeg 
allemaal tegen. We wonnen! En 
dus kwamen ze op een zondag 
allemaal en nu nog komen er 
jongens van mijn team naar CLC.” 

Kelvi, midfielder SV Wassenaar 
en kinderwerker groep 7/8 in City 
Life Church

LIFE 
STORY
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CLC 
NEDERLAND
City Life Church is een familie van kerken. We geloven in de kracht van 
samen kerken bouwen en starten. Je vindt City Life Church op steeds 
meer plaatsen in Nederland, binnenkort op 10 locaties!

City Life Church wil kerken planten door het hele land. De pastors 
vormen samen een hechte groep geloofsvrienden die elkaar helpen en 
bemoedigen. Onze senior pastors Erald en Mathilde coachen hen. Ook 
de teams van de verschillende CLC’s leren van elkaar.

In het bijbelboek Handelingen wordt de rol van de moederkerk in 
Jeruzalem mooi weergegeven. Deze werd ook financieel ondersteund 
en had een apostolische invloed. Samen bidden en werken we voor 
levengevende kerken overal in Nederland.

citylifechurch.nl

13
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FREEDOM IN CHRIST

Jezus zei dat het kennen van de waarheid je vrij zal maken. Deze 
cursus helpt je om je echt met de waarheid te verbinden. Het is niet 
het verzamelen van informatie of opgezadeld worden met dingen die 
je moet doen. Het is gewoon het verdiepen van het weten wie we al in 
Christus zijn en wat daaruit volgt. We komen erachter wat er gebeurde 
op het moment dat we christen werden en hoe dat de basis is voor 
het echt overwinnen van zonde; we leren om negatieve gedachten en 
gedrag te veranderen. En we kijken naar de geestelijke strijd waar we in 
zitten en begrijpen hoe we die kunnen winnen.

Kortom, deze cursus geeft jouw handvaten om door te groeien naar 
geestelijke volwassenheid. En misschien wel sneller dan je ooit had 
gedacht. Het maakt niet uit hoe lang je al Christen bent, je zult zeker 
baat hebben bij deze eenvoudige en Bijbels gefundeerde benadering.

Data: elke donderdagavond van 13 sept. t/m 13 dec. en zaterdag 17 nov.
Kosten: 15,- euro
Aanmelden: clcdenhaag.nl/life-groups (interessegroepen)

LIFE STORY

“Ik had geldzorgen en last van onzekerheid. De cursus gaf 
mij inzicht in de laag daaronder: mijn angst om door de 
mand te vallen. Ik besefte me dat ik mijzelf altijd onder 
hoge druk zette om bovengemiddeld te presteren in de 
hoop daarvoor gewaardeerd te worden. Dat leverde me een 
glansrijke carrière op, maar ik heb er een hoge prijs voor 
betaald in mijn gezondheid en geluk. Door dit inzicht heb 
ik geleerd mijn waardering te verwachten van God en niet 
meer van mensen. Ook vertrouw ik veel meer op God en 
daarmee is de druk die ik mijzelf oplegde weg. Ik bid elke 
dag voor rust in Jezus en het leuke is dat ik met veel minder 
inspanning betere resultaten boek. Er is een grote last van 
mijn schouders afgevallen. Als je er echt voor gaat en Jezus 
in je hart en ziel toelaat, ga je echt ontdekken wat vrijheid in 
Jezus is. Geweldig!!” 
          - Deelnemer Freedom in Christ

GIRLS 
NIGHTS 

OUT
11 en 12 oktober ‘18

KERST
23 en 24 december ‘18
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AGENDA

SEPTEMBER

Bidden & vasten 03-05
Open Heaven Night 05

Jij Mooi 05
Y&F Night 07

 Spreker Paul Scanlon 09 
City Point Funweekend 21

  

OKTOBER

03 Jij Mooi
11-12 Girls Nights Out
13 Date Night met John 
& Helen Burns
14 Spreker John Burns
23 City Point Gathering

NOVEMBER

02 Y&F Night
07 Jij Mooi

09 Youth Leaders special
10 City Life Leadersday
11 Spreker Dan Blythe

25 Doopdienst

DECEMBER

Special: Joop Gottmers 01
City Point Gathering 04

Jij Mooi 05
Y&F Dinnerparty 14

Kerstnachtdiensten 23-24
  

CLCDENHAAG.NL/
AGENDA




