فيلبس

معهد الهوت لتدريب واعداد المبشرين
هذه الدراسة الجديدة تقدمها منظمة البشرى السارة والمسلمين وهي عبارة عن دراسة
 المعهد يؤهلك حتى تنشر مع.تدريبية لمدة سنة وخاصة للمسيحيين من خلفيات اسالمية
 الدراسة هي باللغة الهولندية والعربية.االخرين بشارة الخالص في الرب يسوع المسيح
 المدرسة موجودة في مدينة زايست.والتركية وربما في لغات اخرى حسب لغة المسجلين
.)(فيتن برخ

ثالثة اهداف

 التعمق في معرفة هللا والكتاب المقدس ونفسك والفوارق بين االيمان المسيحي-1
واالسالمي واالسئلة المطروحة في المجتمع والكنيسة
 مثل القيادة الخادمة والعمل في فريق مع الكنائس: التدريب عل ى مهارات المبشر-2
والمهارات الرعوية والتعامل مع االسئلة والظروف الصعبة
 تبعية المسيح كي تكون قدوة لالخرين: النمو في الشخصية والحياة المسيحية-3

ما هو المتوقع

يومين بالشهر من الجمعة صباحا وحتى السبت عصرا وعلى مدار عشرة شهور
تتواجد في المدرسة مع الزمالء من اجل الدروس العملية والتدريب على المهارات
معلمين ذو خبرة يساعدوكم في االسئلة التي تدور حول التعامل مع المسلمين في
هولندا
التوجيه في تطبيق الدروس عمليا
عمل تطبيقي خارج المدرسة (ستاجي) مع توجيه
اسبوع مدرسة في العطلة الصيفية من اجل التعمق والتطبيق العملي

25&26 sept., 23&24 okt., 20&21 nov., 18&19 dec. 2020 تواريخ الدوام
15&16 jan., 12&13 febr., 12&13 mrt., 16&17 apr., 2021 تواريخ
االسبوع الدراسي, 5 -10 juli
14&15 mei, 11&12 juni










Filippus
Praktisch-theologische opleiding voor evangelisten
Deze nieuwe opleiding van Evangelie & Moslims omvat een éénjarige training
met name voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust je toe
om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen. Hij
wordt aangeboden in het Nederlands, Arabisch en Turks en –afhankelijk van
inschrijvingen- in meer talen. De opleidingslocatie is De Wittenberg in Zeist.
Drie doelen
1. Verdieping van kennis en inzicht: in God, de Bijbel, jezelf, het verschil tussen
christelijk geloof en islam, de actuele vragen in de samenleving en de kerk;
2. Training van vaardigheden voor een evangelist: zoals dienend leiderschap,
samenwerken met kerken in een team, pastorale vaardigheden, omgaan met
moeilijke vragen of lastige situaties;
3. Groei in christelijk karakter en levensstijl: Jezus volgen als voorbeeld voor
anderen.
Wat je mag verwachten
 Tien maandelijkse weekenden (vrijdagmorgen – zaterdagmiddag) met
colleges, praktijklessen en oefening in vaardigheden;
 Deskundige en ervaren docenten die ingaan op de vragen die spelen in de
omgang met moslims in Nederland;
 Coaching bij het verwerken en toepassen van de lessen;
 Stageopdrachten en praktijkbegeleiding
 Studieweek met veel verdieping en praktijk;
 Data in 2020: 25&26 sept., 23&24 okt., 20&21 nov., 18&19 dec.
Data in 2021: 15&16 jan., 12&13 febr.,
12&13 mrt., 16&17 apr., 14&15 mei, 11&12
juni, 5 -10 juli (studieweek).

Vakken
In deze opleiding maak je kennis met veel verschillende vakken:
 Karakter en betrouwbaarheid van de Bijbel; Eenheid van Vader, Zoon en
Heilige Geest; Zonde in islam en in christelijk geloof; Het werk van de Heilige
Geest; Getuigen en Dienen;
 Voorbereiden en leiden van Bijbelstudies; Omgaan met conflicten; Pastoraal
leiderschap; Getuige zijn in gezin en familie;
 Karakter en getuige zijn; Liefde in relaties, huwelijk en gezin; Vrijheid in
Christus; Trouw blijven en volhouden in de geestelijke strijd.
 Vragen over de kerk, de samenleving en integratie;
Overzicht van alle vakken in de studiegids en op onze website.
Een opleiding voor jou?
Heb je verlangen om moslims op de weg van Christus te brengen en te
begeleiden? Dan is deze opleiding iets voor jou!

:المواد الدراسية

 الخطيئة في االسالم, وحدة االب واالبن والروح القدس,طبيعة وصحة الكتاب المقدس
 التبشير والخدمة, عمل الروح القدس,والمسيحية
 كيف, الخدمة الرعوية, التعامل مع االصطدامات,اعداد وقيادة دروس الكتاب المقدس
تكون شهادة في االسرة ومع االهل
 االمانة, الحرية في المسيح, الزواج والعائلة, المحبة في العالقات,الطبيعة الشخصية
والصبر في الصراع الروحي
اسئلة حول الكنيسة والمجتمع واالندماج
لمحة شاملة حول كل المواد تجدها في دليل الدراسة على موقعنا اإللكتروني







هل هذه الدراسة لك؟

هل عندك شوق بان تجلب المسلمين وتقودهم الى طريق المسيح؟ فهذه الدراسة اذا هي لك

الشهادة واالشعار او االثبات

Getuigschrift en erkenning
Iedere maand is er een toets, waarmee je studiepunten verzamelt. Na het
behalen van de vereiste studiepunten ontvang je een getuigschrift. Steeds meer
kerken in Nederland zoeken naar een evangelist die om kan gaan met moslims.
Met het certificaat van Evangelie & Moslims krijg je een goede entree voor een
taak als evangelist. Evangelie & Moslims is al 40 jaar bekend bij alle Nederlandse
kerken.
Het getuigschrift is ook belangrijk als je verder wilt studeren. Hierover wordt met
erkende theologische opleidingen in Nederland en buitenland overlegd.
Kosten
Een opleiding zoals deze brengt veel kosten met zich mee en kan niet starten
zonder subsidies. Voor deelnemers zijn de kosten: € 260,- inschrijfgeld plus zeven
maandelijkse termijnen van € 75,- Kosten totaal: € 785,- Bespreek deze opleiding
met je kerk/gemeente en vraag hen je te steunen!
Aanmelding en toelating
Vraag een studiegids en aanmeldingsformulier aan op het kantoor van Evangelie
& Moslims, of download het op de website. Toelating tot de opleiding vindt
plaats op grond van aanmelding en een gesprek over geschiktheid en motivatie.
www.evangelie-moslims.nl/filippus.
Evangelie & Moslims – Postbus 2060 – 3800
T: 033-465 92 90 | E: info@evangelie-moslims.nl

 بعد ان تحصل على النقاط المطلوبة.كل شهر هناك امتحان تحصل من خالله على نقاط دراسية
 كنائس كثيرة في هولندا تبحث عن مبشرين يعرفون كيف يتعاملون مع.تحصل على شهادة
 بهذه الشهادة التي تحصل عليها من منظمة البشرى السارة والمسلمين تستطيع ان تقدم.المسلمين
 منظمة البشرى السارة والمسلمين هي.على هذه الخدمة عند الكنائس الهولندية في مدن مختلفة
 هذه الشهادة هي ايضا مهمة اذا كنت.ارسالية معروفة عند كل الكنائس الهولندية من اربعين سنة
 لهذا السبب نحن في تواصل مع مدارس الهوت معترف بها من داخل.تريد ان تكمل دراستك
.هولندا وخارجها

التكاليف

 يورو260 : بالنسبة لالشتراك فالتكلفة هي.دراسة كهذه تكلف الكثير وال يمكن ان تبدأ بدون الدعم
 ممكن ان. يورو785 : المجموع الكامل. يورو سبع دفوعات في سبع شهور75 للتسجيل وبعدها
.تطلب من الكنيسة التي انت منتمي اليها ان تساعدك في الدفع ان كنت ال تستطيع دفعها

التسجيل

ممكن ان تطلب دليل الدراسة و استمارة تسجيل من مكتب البشرى السارة والمسلمين او ان تنزلها
 الموافقة على تسجيلك يتم بعد تقديمك الطلب وبعد مقابلة حول الكفاءة والدوافع.من الموقع
www.evangelie-moslims.nl/filippus :الموقع
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