
Postbus 2060
3800 CB Amersfoort
Tel. (033) 4659290

info@evangelie-moslims.nl
www.evangelie-moslims.nl

 

Evangelie & Moslims is een
interkerkelijke organisatie die via
de plaatselijke kerken moslims
in Nederland wil vertellen over

Jezus Christus als Redder en
Heer in woorden en daden. 

 
Dit doen we o.a. door:

 
- Cursussen en toerusting aan

Gemeenteleden
- Begeleiding van plaatselijk

missionair werk
- Toerusting en pastorale zorg

aan christenen met een
moslimachtergrond

Evangelie & Moslims

Jezus leren kennen en volgen.

'Fantastisch leerzame week
met diepgaande en

afwisselende 
studies.'

 
'Mijn bewogenheid met

moslims is vergroot.'
 

'Veel tools gekregen om het
evangelie te delen.'

Reacties van deelnemers
Kom naar de

 
 

Zomerschool
 

 
3 t/m 7 juli 2023

Amerongen



Hoe ziet een cursusdag eruit?

De zomerschool is voor
gemeenteleden, (aankomend)
zendelingen en voorgangers.

Deze cursus is ook een goede
voorbereiding voor zendelingen die
naar een moslimland gaan.
Predikanten en kerkelijk werkers
krijgen studiepunten voor
deelname. 

Wil je graag leren hoe je persoonlijk
of samen met jouw gemeente meer
kunt betekenen voor moslims in je
omgeving? 
Dan biedt de zomerschool voor jou
hiervoor de gelegenheid.

Evangelie & Moslims biedt je een
intensieve studieweek die je toerust
om het evangelie te delen met
moslims.

 

- Achtergrond van geloof en cultuur
van moslims

- Hoe leg ik het evangelie uit 
aan moslims?

- Hoe lees ik samen met moslims 
de Bijbel?

- Pastoraat voor families
- Begeleiding voor doop en

discipelschap
 

De lessen worden gegeven door sprekers
met een ruime ervaring met moslims.

Enkelen hebben zelf een
moslimachtergrond.

Wat zijn de thema's?  

De zomerschool begint op maandag 
3 juli om 10:00 uur en eindigt op
vrijdagmiddag 7 juli om 15.00 uur.
Het afwisselende programma is
verdeeld over de ochtend, middag en
avond. Eén van de activiteiten is een
moskeebezoek en een ontmoeting
met enkele moslims. Er is volop tijd
om met medestudenten en met de
docenten over je ervaringen en vragen
door te praten.

De kosten voor de zomerschool zijn 
€ 340,-  (individueel) of € 540,- (echtpaar).

Dit is inclusief maaltijden en
overnachtingen op basis van een 2 - 4

persoonskamer. 
 

Aanmelden kan via onze site:
www.evangelie-moslims.nl 

 
De aanmelding is definitief wanneer het

cursusgeld is ontvangen.

Aanmelden en kosten

De zomerschool wordt gehouden in een
conferentiecentrum in Amerongen.

Accommodatie

Voor wie?


