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VOORWOORD
Hey kerk!
In je handen heb je het nieuwe Church
Life magazine. Vol met leuke artikelen
en de nieuwste updates van de Life
Groups die we hebben. Lees het lekker
door.

In dit boekje vind je een update van
de Life Groups. Als je nog niet in een
groep zit, raden we je aan om een
keertje bij een groep te gaan kijken.
Een mooie plek om het leven samen te
doen!

Je vindt een mooie cirkel met
mogelijke Next Steps, denk erover na.
God heeft nog zoveel meer voor je.
Daag elkaar hierin uit.

We hebben 4 teams uitgelicht die
jouw hulp zeer kunnen waarderen.
Het is een prachtige manier om een
verschil te maken met de talenten die
Hoe mooi is het om samen kerk te zijn. God je geeft. We zeggen vaak: ‘Een
Waar we elkaar kunnen helpen God te mooie kerk wordt niet gebouwd door
de talenten van een paar, maar door
vinden, vrijheid te gaan ervaren...
de offers van velen’.
In wat voor seizoen je ook zit
We vinden het een voorrecht om
- misschien een mooi seizoen of een
herders (leiders) te mogen zijn over
seizoen van uitdagingen - weet dat
zo’n mooie kerk. Samen met jou zien
Jezus altijd voor je zorgt, bij je is en
we uit naar wat God voor ons heeft
je een hoopvolle toekomst belooft.
voor de komende tijd!
Daarom is het zo mooi om kerk te
mogen zijn. Je staat er niet alleen voor,
er zijn mensen die van je houden en je Heb je vragen? Ga naar je
connectleider of spreek iemand van
waarderen.
het team aan op zondag.

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...”

Veel plezier bij het doorlezen!

Erald & Mathilde
van de Ridder
sr. pastors

Welkom Thuis
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? Doe mee
met Welkom Thuis! Tijdens deze gezellige meetings kun je kennismaken met
leiders en andere CLC-ers én al je vragen stellen.
Data: zondag 10 en 24 februari (tijdens de 2e dienst)
Wil je hiervoor worden uitgenodigd? Kom naar de Welkomlounge of stuur een
e-mail naar welkomthuis@clcdenhaag.nl.
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WAT KUN JE
VERWACHTEN
ALS JE DEEL
WORDT VAN EEN
LIFE GROUP?

LIFE
STORY
‘Sinds ik in City Life Church kom,
is mijn leven helemaal veranderd:
ik heb ontdekt wat het doel van
mijn leven is, heb een familie van
vrienden om me heen gekregen
en durf mijn geloof zelfs te delen
met mensen. Daardoor heb ik
bijzondere dingen zien gebeuren.
Zo nodigde ik een keer een
familielid uit die zei dat hij nooit
een stap in een kerk zou zetten.
Velen maanden later zie ik bloei
in zijn leven: hij heeft een prachtig
gezin, bidt voor mensen en leest
de Bijbel. We kunnen allemaal een
zaadje planten in het leven van
een ander. Wees moedig en durf
jouw liefde voor Jezus te delen
met anderen. De wereld verlangt
naar liefde en gerechtigheid.’

De Life Groups zijn belangrijk voor City Life Church. Op zondag komen we
samen tijdens de diensten om God te aanbidden en geïnspireerd te worden
door de preek. Doordeweeks ontmoeten we elkaar in een kleinere setting bij
mensen thuis.
God heeft ons gemaakt om samen met anderen te leven. In de Life Groups
ontmoeten we elkaar en bouwen we vriendschappen op.
Life Group is een plaats...
... om te connecten (verbonden te zijn) met anderen.
We zijn een grote kerk, maar door de kleine groepen heen maken we de kerk
persoonlijk. In een Life Group kun je connecten met anderen, het leven delen
en samen groeien in geloof.
... waar je elkaar beschermt en het leven samen doet.
“Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en
zusters.” - 1 Johannes 3:16 (NBV)
In de Life Group weten de anderen wat er speelt in jouw leven en staan naast
je in je reis met God. We leven mt elkaar mee en zorgen voor elkaar, ook in
praktische zin.

- Stefan

... waar je samen groeit.
God heeft ieder van ons de potentie gegeven om een verschil te maken in de
wereld. In de Life Group groei je samen en wordt jouw potentieel zichtbaar.
Deel worden van een Life Group? Op de volgende pagina’s vind je een
overzicht van de groepen. Je bent welkom!
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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

LIFE
GROUPS

•

MARRIAGE COURSE (M/V)
Een goed huwelijk vraagt
aandacht! De Marriage Course
is ontwikkeld om huwelijken te
versterken.
Start in het voorjaar, datum wordt
nog bekend gemaakt.

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.

•

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

•

SEARCH FOR LIFE CURSUS (V)
Je leert op krachtige wijze
groeien in je identiteit.
Julia Valk
Donderdagochtend, even weken
Locatie: CLC

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!

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

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.
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WANDELEN EN BIJBEL
GEDEELTEN OVERDENKEN (V)
Nancy Kirolos
Data in overleg, 1 x per maand
•

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

ALPHA

•

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

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.
Tanja Bijlsma
Donderdagochtend, even weken
Locatie: Ypenburg
Gosia Gorka
Maandagavond, elke week
Locatie: Valkenboskwartier
•

BIJBELLEESCLUB (V)
Samen de bijbelgedeelten lezen
en overdenken
Vivan Wildeboer en Riny Straker
Maandagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

Bij Alpha ontdek je op een ontspannen manier wat het christelijk geloof
inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook heel gezellig!
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 afgelopen.
Startdatum: 14 februari (introductieavond)

Alpha party
Donderdag 17 januari organiseren we een Alpha Party. Heb je interesse
in Alpha? Graag nodigen we jou uit voor deze avond waarop je
voormalige deelnemers kunt ontmoeten, je vragen kunt stellen en
ontdekken of je deel wilt nemen aan dit inspirerende avontuur. We
kijken ernaar uit je te ontmoeten!
Meer informatie en aanmelden via clcdenhaag.nl/alpha

•

CREATIEF MET BLOEMEN EN
PLANTEN (M/V)
Nienke van Aken
Data: 4 maart en 8 april
Locatie: CLC
Kosten: € 10,- p.p. per keer

“Ik was op de bodem
van mijn leven. Ik was
de grond onder mijn
voeten kwijt. Niet wetende
waar ik naartoe ging en wat
voor nut het had om in deze
gebroken wereld te leven. De Alpha
cursus heeft mijn leven voorgoed
veranderd. In een aantal weken tijd
heb ik geleerd hoe geliefd we zijn. Hoe
we beschermd worden en waarvoor
we hier zijn. Dit heeft mijn denken
fundamenteel veranderd. Alpha is mijn
familie geworden, zonder oordeel, veel
vriendschappen en heel veel liefde.”
- DEELNEMER ALPHA CURSUS
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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
•

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

•

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

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

•

Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Leyenburg

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

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

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

25-35 jaar

•

Jozua van de Ridder (M)

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

•
Cassandra Antoine (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Centrum, Holland Spoor

City point (18-25 jaar)

25 - 50 jaar
•
Jan Harm Urbanus (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Architectenbuurt

Hannah Sas (V)

Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Vruchtenbuurt
•

Ellen Hissink (V)

Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Laak

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

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

Arina Versloot (V)

Woensdagochtend, oneven weken
Locatie: Escamp

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

Maaike Bruggeman (V)

Dinsdagavond, even weken
Locatie: Wateringse Veld
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George Portier (M)

Maandagavond, elke week
Locatie: Rustenburg-Oostbroek

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

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

•

•

•
Matthias Mensink (M/V)
Thema: Working Professionals
Donderdagavond, even weken
Locatie: Wateringse Veld
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•
Mieke Bachet (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Escamp
•

Djimiel Woelkens & 		
Karin Koller (V)
Maandagavond, oneven weken
Locatie: Wateringse Veld

35-50 jaar
•
Maurtis Hordijk (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Escamp
•
Andries Hekkert (M)
Maandagavond, even weken
Locatie: City Life Church
•
Lia Luijken (V)
Dinsdagochtend, oneven weken
Locatie: Escamp
•
Paula van Wijngaarden (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Escamp

•
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

50-65 jaar

•
Frances Vellinga (V)
35-60 jaar
Maandagavond, oneven weken
Locatie: ’s-Gravenzande

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

Wassenaar

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

35-65 jaar

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

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

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

•
Linda Kuup (V)
Woensdagochtend, even weken
Locatie: Escamp

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

•
Sandra Baume (V)
Maandagavond, oneven weken
Locatie: Den Haag

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

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

Debora de Lima en 				
Carola van Es (V)
18-50 jaar
Dinsdagavond, oneven weken

Anderstaligen
•
Malcolm James (M/V)
English
25-50 jaar
Zondagmiddag, elke week
Locatie: Escamp
•
Edwin & Peace Quadt (M/V)
English
Locatie: Den Haag

•
Aichel Mercelina (V)
Maandagavond, even weken
Locatie: Laak

•
Corrine van Heijningen-Meléndez (V)
35-65 jaar
Español
Zaterdagochtend
Locatie: Escamp

50 jaar en ouder
•
Ype Wierda (M)
Maandagavond, even weken
Locatie: Ypenburg

Doven / slechthorenden

•

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

Westland

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

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

Dinsdagavond, even weken
Locatie: Zoetermeer
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Team connects
•
Kees Vianen (M)
Voor productie teamleiders.
Locatie: Escamp
•
Jason Seeram (M)
Voor mannen van het workshipteam,
voorafgaand aan het oefenmoment.
Locatie: CLC Den Haag
•
Sandra Calmer (V)
Voor vrouwen van het worshipteam,
voorafgaand aan het oefenmoment.
Locatie: CLC Den Haag

LIFE GROUPS
ROTTERDAM
			

&
TILBURG

Young & Free (12 – 18 jaar)

Vanaf 35 jaar

Young & Free (12 – 18 jaar)

Vanaf 35 jaar

•
Bodhi Noorlander (M)
Iedere vrijdagavond
Locatie: Rotterdam Centrum

•
Renate van der Linden (V)
Woensdagavond
Locatie: Hoogvliet

•
Robenson & Christal Gassant (M/V)
Dinsdagavonden, even weken
Locatie: Tilburg Oost

•
Solange Maria (M/V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Tilburg Noord

•
Wendy de Vos (V)
Iedere vrijdagavond
Locatie: Rotterdam Centrum

•
Carola van Loon (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum

City Point (18 – 25 jaar)

•
Fernando & Prisca Rojas (M/V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Tilburg West (Reeshof)

•
Kelly van der Beek (M/V)
Locatie: Tilburg Centrum

City Point (18 – 25 jaar)

Vrouwen 45+

•
Justin de Pooter (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Rotterdam-Zuid

•
Wendy de Vos (V)		
Dinsdagavond, oneven weken

Families met jonge kinderen

Mannen 50+

•

•
Suhaily Concencion (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum
		
•
Alicja Bos (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum
			
•
Maxine Baas (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum

25 – 35 jaar
•
Thomas Baas (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Rotterdam Centrum		
•
Leonise Martis (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum

Immanuel & 			
Yolette Versteegh (M/V)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Tilburg West (Reeshof)

•
Rik van der Brugge (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Hoogvliet
•
International connect (M/V)
Taslim & Nike Adelade
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Rotterdam Centrum

Dordrecht
•
Jeroen Opraus (M)
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Dordrecht
•
Jeanine Novak (V)
Dinsdagavond, oneven weken
Locatie: Dordrecht
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International connect (M/V)
•
Anges Wadee
Dinsdagavond, even weken
Locatie: Tilburg Centrum

10 REDENEN OM IN
EEN TEAM TE WILLEN
De kerk is niet een gebouw dat je bezoekt of een dienst waar je naartoe
gaat. De kerk is een community waarvoor we je van harte uitnodigen
om er deel van de worden én eraan bij te dragen. Wie al in een team zit
in City Life Church, weet hoe leuk het is om te dienen.
Twijfel je nog?
Hier zijn 10 redenen waarom je in een team wilt:
1.
Je mag dienen met die persoon met wie je oogcontact maakte
in de kerk.
2.
Je bouwt mee aan iets dat generaties lang meegaat.
3.
Eindelijk een plek om je vleugels te spreiden! Hier worden je
talenten enorm gewaardeerd.
4.
Maatschappelijke betrokkenheid staat altijd goed op je cv.
5.
We dienen niet om indruk te maken. Maar wees eens eerlijk: wie
wil zijn moeder nou niet trots maken?
6.
Je hoeft je nooit meer te vervelen...
7.
Het zorgt voor geweldige gesprekken op je werk.
8.
Je komt dichter bij Jezus.
9.
Je helpt Jezus naar diegenen te brengen die Hem nodig 		
hebben.
10.
Het lukt je eindelijk om je goede voornemens waar te maken.
En het mooiste is: er is een team voor jou! Wees geen toeschouwer
maar een deelnemer.
Meld je aan voor een team via clcdenhaag.nl/vacaturebank
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EEN VERSCHIL MAKEN

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!

Productie bestaat uit verschillende
teams: van camera tot licht; van
projectie tot stage managers;
van event managers tot
podiumontwerpers! 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.

Hou je van social media, maak je veel
instastories of foto’s? Ben je goed
in ontwerpen of vind je het leuk om
filmpjes te editten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Door het verzorgen van koffie
en thee met wat lekkers draagt
het cateringteam bij aan een
atmosfeer waarin mensen
zich welkom voelen en graag
anderen ontmoeten.

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

Lijkt het je leuk om hierbij te
helpen? Meld je aan voor het
Cateringteam!

JOIN A LIFE TEAM
Heb je interesse? Loop een keertje mee, spreek een teamleider en
kijk of het bij je past. We hebben verschillende teams waarbij jij kunt
meehelpen. Meer vacatures online op
clcdenhaag.nl/vacaturebank
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INTERVIEW
INTERNSHIP
Hoe bevalt het om op kantoor van
CLC mee te draaien?
Naïr: “Ik vind het geweldig hier! Het is
een fijne plek om te groeien, omringd
door leiders die het beste met je voor
hebben.”
Jedidjah: “Ik vind het super leuk!
Het is enorm leerzaam, een mooie
periode om optimaal van te genieten.
Er wordt gekeken naar wat je graag
doet maar ook welke uitdagingen je
wilt aangaan. Geen dag is hetzelfde...
heerlijk!”
Wat heb je geleerd tijdens deze
periode?
Naïr: “Ik heb veel geleerd over
leiderschap, maar ook over je laten
leiden. Om een leider te worden, moet
je eerst leren volgen.”
Jedidjah: “Flexibel zijn! Zo zit je te
werken en zo komt er iemand binnen
of gaat de telefoon of de bel en moet
er opeens iets anders gebeuren wat
op dat moment even voorrang heeft.
CLC is een kerk maar ook een ‘bedrijf’
waar van alles gedaan moet worden.”
Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek
eruit?
Naïr: “Het is steeds weer een
avontuur. Ik bestudeer de Bijbel
en wat ik leer pas ik praktisch toe
wanneer ik help in en buiten de kerk.
Het is echt een zegen.”
Jedidjah: “Ik geef 2 ochtenden les
bij Taal in de Buurt. Dit heeft zo
mijn hart! Het geeft mij energie en
voldoening. Ook werk ik 2 middagen
mee met het financiën team en doe ik
werkzaamheden die al voor CLC deed.”
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Wat vind je het
allerleukste aan je
internship?
Naïr: “Het is als een buffet. Ik mag
van alles proeven: van meedoen
met een brainstorm over de nieuwe
prekenserie tot bladeren harken in de
tuin van het kinderdagverblijf.”
Jedidjah: “Dat ik een verschil
mag maken met wat ik doe
en tegelijkertijd mij verder kan
ontwikkelen in de plannen die God
voor mij heeft. En deel zijn van zo’n
mooie groep passievolle mensen.
De manier waarop we met elkaar
omgaan raakt mij het meest: respecten liefdevol en altijd ook in voor een
hoop lol.”
Kan je iets grappigs vertellen van
‘behind the scenes’?
Naïr: “Ik werd ineens model voor
de kleding van CLC. Ik zeg gewoon
‘ja’ als iemand om hulp vraagt en zo
werd ik model voor de nieuwste City
Point merchandise, haha!”
Lijkt het jou leuk om ook internship te
doen? De volgende internship is van
februari t/m juli 2019.
Heb je vragen over het Internship?
Tabitha neemt graag tijd voor je.
clcdenhaag.nl/internship

‘...keeping us alert for
whatever God will do next!’

‘Doe iets met die gave, zet je voor
die taken in, zodat iedereen je
vooruitgang zal opmerken.’

ROMANS 5:3-5 (MSG)
1 TIMOTHEÜS 4:15 (HTB)

NEXT
STEP
WAT IS DIE VAN
JOU?

Next Steps zijn er
voor iedereen.
We zijn allemaal
onderweg om meer
op Jezus te gaan lijken,
meer van God te houden,
meer van mensen te
houden en samen de kerk
te bouwen. Misschien is jouw
next step je aansluiten bij een
Life Group, lid worden van een
team, naar een van de cursussen
komen of je laten dopen. Misschien is
het wel besluiten om iedere week weer
naar de kerk te komen.

Het maakt niet uit wat
het is. We bieden je
heel veel dingen aan om
je te ondersteunen, van
huwelijks- tot ouderschaps- tot
leiderschapstrainingen. Spreek
iemand van het team aan (in de
Welkomlounge) op zondag of kom
naar Welkom Thuis.

YOUNG
& FREE

CITY
POINT

12 - 18 jaar

18-27’ish

Voor alle tieners hebben we leuke
en verschillende activiteiten: Y&F
Nights, Alive (college), Hangouts
en natuurlijk onze 2 wekelijkse
CREWS! Crews; dé manier om
nieuwe vrienden te maken, door
elke 2 weken met elkaar te chillen,
te eten en te praten.

is dé community voor iedereen
tussen de 18–27’ish.
In het seizoen van je leven waar
het meest verandert zijn
vriendschappen superbelangrijk!
Ft. Connectgroepen, (Downtown)
Gatherings, Hangouts, en het
jaarlijkse FUNweekend.

En vergeet ook niet ons jaarlijkse
hoogtepunt: Y&F SUMMERCAMP!
22-26 juli 2019, bestel je
early-bird ticket via
clcdenhaag.nl/summercamp

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

/CLCYOUNGFREE

/CITYPOINTDENHAAG
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JANUARI
09
11
15
22
26

Jij Mooi
Y&F Night
City Point Gathering
Men: Poolen
Israël en de Bijbel 		
(seminar met Yo’el)
27
Spreker Yo’el Berkowitz
28-01 Bidden & vasten

LIFE
STORY
‘Ik ben iemand geweest die
altijd sterk onafhankelijk was
van anderen en alles op eigen
kracht aanging. Dit zorgde voor
overbelasting, vermoeidheid
en zorgen. Toen mijn relatie
met Jezus steeds sterker
begon te worden, leerde Hij mij
om afhankelijker van Hem te
worden en alles aan Hem toe
te vertrouwen. Ik heb daardoor
diepe vrede, liefde, vertrouwen en
veiligheid ontvangen. Daarnaast
heeft Hij in elk gebied in mijn
leven overvloed en doorbraken
gegeven. Ik heb sinds dit jaar een
geweldige man, twee prachtige
kinderen, onze mooie eigen huis
en een geweldige baan na een
time-out. Hoe meer Hij mijn leven
is gaan leiden, hoe meer vrijheid
ik heb ontvangen. Jezus wil mij en
jou alles boven het onmogelijke
geven.’

MAART
01
03
06
09
10
17
29

Y&F Night
Spreker Orlando Bottenbley
Jij Mooi
Vrouwenconferentie 		
met Joyce Wilkinson
Spreker Joyce Wilkinson
Doopdienst
City Point Gathering

Jij Mooi
Y&F Night
City Point Gathering
ARC Conferentie

2 Corinthians 3:17
Where the Spirit of the Lord is,
there is freedom.’
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03
05
07
12
19
22-26
22-26

01
03
06
14
19

Touching Heaven Night
Vision Sunday
Jij Mooi
Start Alpha
City Point Connects
Together

APRIL
03
07
19
21

05
09
10
29
30

JULI

- Alicja

FEBRUARI

Jij Mooi
Spreker Richard v/d Kolk
Touching Heaven Night
Pasen

JUNI

MEI
01
10
14
24-25

AGENDA
DEN HAAG

Jij Mooi
Y&F Night
Watoto concert
Vrijwilligersparty
City Point Gathering
Y&F Summercamp
Kidskamp

Jij Mooi
Pinksteren en
Hart voor het Huis
City Point Encounterday
Men Conference met 		
Jostein Krogedal
Spreker Jostein Krogedal

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.
- Handelingen 2:47 (NBV)

