
 

[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. 

Het tekstvak kan overal in het document worden neergezet. Ga naar het tabblad 

Hulpmiddelen voor tekstvakken als u de opmaak van het tekstvak voor het 

blikvangercitaat wilt wijzigen.] 
  

De tijd is weer aangebroken dat Els op stap gaat. We zijn heel blij en dankbaar dat dit kan. Zij voelt zich heel gezond en we 

kijken uit naar alles wat er deze keer op het programma staat. Bijzonder om te ervaren hoe onze Vader door alles heen veel 

bevestiging aan ons heeft gegeven. Het wordt een veelzijdige  en inspirerende reis. Naast het bezoeken en bemoedigen van 

de trainers van de Mukula en SCDO groepen, zijn er vier visie seminars gepland. Ook zal zij verschillende presentaties geven 

over het Community Health Evangelism (CHE) programma. Frans zal het thuisfront bemannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn dankbaar voor hen die door meedenken, bemoediging, financiën en gebed ons werk en  

de komende reizen meedragen! Wil je ook mee doen? Hartelijk welkom! Klik dan hier.                                                   

                                                     

                                                   CHE promotie in Nederland:  

                                                              
       

        Komende reis:  15 Februari – 16 maart 2015. Zie hier voor globaal programma 

 

Beste vrienden 
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Werkend met de CHE-

benadering bouwen we als lid 
van het Global CHE-netwerk 
mee aan 'sterke wortels' van 

ontwikkelingsprocessen. 

 

Jezus, om Hem gaat het! 

We zongen laatst bij ons in de gemeente een oud Opwekkingslied: “Wat ik nodig heb, Jezus alleen”. Een misschien 

wat simpel lied, maar zo goed om je weer even te bepalen bij wat het allerbelangrijkste is. Jezus alleen hebben we 

nodig. Van de week lazen we het verhaal in Lucas 5 over die mannen die alles doen om een verlamde man bij Jezus 

te brengen; ze laten hem door het dak zakken. Deze mannen hadden dit dus heel goed begrepen! Als mensen niet bij 

Jezus komen, kunnen ze niet uit hun verlamming worden bevrijd en op eigen benen komen.  

Dit is een hele goede gedachte om tijdens de komende reis steeds voor ogen te houden!  

Willen jullie ons tijdens deze reis weer met gebed ondersteunen? Als je graag biddend mee wilt  

reizen, stuur een mail – dan krijg je de gebedsmail met dag-programma en gebedspunten. 

Hartelijke groet en zegen, Frans en Els 

 

 

 De eerste drie seminars over het CHE programma hebben in 2014 plaatsgevonden in 

Heerenveen. Het volgende  seminar staat gepland voor 28 maart 2015 in Driebergen; 

inschrijven kan via de agenda op de website  

 Els was uitgenodigd om aan een publicatie mee te werken van de EA-EZA in hun 

eerste digitale zendingsnieuwsbrief.  

 

Op de foto hiernaast staat Pastor Mathe en zijn vrouw. Hij is het hoofd van het 

noordelijke  regionale kantoor van de AFM. De AFM is de grootste koepel van Pinkster 

kerken van Zuid Afrika. Ze zijn bezig een nieuw beleidsplan in te voeren, waarin veel 

aandacht is voor gemeenschapsbetrokkenheid en ontwikkeling. Hij heeft Els gevraagd 

een presentatie te geven over het CHE programma in een regionale ‘empowerment 

meeting’ voor 700 voorgangers. De week erna zal er dan een CHE visie seminar 

volgen voor degenen, die hierover meer willen weten. 

Interesse van Apostolic Faith Mission (AFM) voor het CHE programma. 

 

http://www.strongroots.nl/meedoen.html
http://www.strongroots.nl/agenda.html
http://www.strongroots.nl/agenda.html
http://www.chenetwork.com/
http://www.strongroots.nl/blog/zet-vast-in-agenda-che-seminar-op-31-januari-2015-in-driebergen
http://www.ea.nl/k/n544/news/view/225635/225630/strongroots-je-wortels-diep-in-jezus-verankeren.html?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Kopie+van+Nieuwsbrief+zending


 

 

 

 

 

                                                                                      

     

                     

                         Matthew en Praises Mhlongo                                         Matthew                                       Praises met twee van hun dochters 

 

CHE Visie seminars: KLCI in Polokwane en Tzaneen aan een groep voorgangers 

 

                                                                                        

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Follow-up van de groepen trainers van Mukula en SCDO 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 

 
 
 

    

Meer CHE - trainingen in februari en maart  

CHE: Een naadloze combinatie van ontwikkeling van een gemeenschap, evangelisatie en discipelschap training 

     

 

 

Een follow-up bezoek bestaat uit huisbezoeken, 

ervaringen uitwisselen, inspelen op vragen en 

trainingsbehoeftes. Verder zal Els, samen met  

de SCDO-trainers, een visieseminar 

voorbereiden. Zij zullen dan het visie seminar 

doen met weer een nieuwe groep home based 

carers, die het CHE programma willen leren 

kennen. 

Zie voor inhoudelijke informatie over de CHE-trainingen 
hier en op de website van CHE. 

 

 
Hoofdweg 201, 8474 CE Oldeholtpade, The Netherlands, +31 (0)561 689499, +31 (0) 6 219 67083, www.strongroots.nl 

Meedoen met dit werk? We zoeken nog ondersteuning. Klik hier 
 

Giften voor dit werk kunnen worden overgemaakt op:  
        ING 115 29 14, t.n.v.  Stichting ‘Samen op de Bres’, Harderwijk, o.v.v. Els Nijman 

 

Afmelden nieuwsbrief: mail naar emn@home.nl met in onderwerp ‘uitschrijven’ 

Het dynamische echtpaar Matthew and Praises Mhlongo, heeft in het verleden, in het voormalige Pietersburg (nu 

Polokwane), met Els in de oudstenraad gediend van de lokale AFM gemeente. Beiden zijn zij werkzaam binnen het 

onderwijs. Zij zijn nu oudsten in de Kingdom Life Chapel International, Polokwane (KLCI). Dit is een jonge kerk in 

Polokwane (2012) en wordt geleid door het voorgangers echtpaar Twabu. Zie de website van deze kerk.  

Deze gemeente trekt veel mensen uit een achterstandswijk in Polokwane. Daarom hebben Matthew en Praises het 

leiderschap van hun gemeente warm gemaakt voor het CHE programma. Els zal nu een visieseminar van een dag 

met het leiderschap van deze kerk doen. Daarna zullen ze besluiten of zij met het programma gaan werken. 

Praises heeft haar wortels rond Tzaneen. Zij denkt dat daar grote behoefte is aan het CHE programma. Daarom heeft 

zij ook een groep lokale voorgangers bij elkaar gebracht in Tzaneen. Els zal daar, in de vorm van een visieseminar 

van twee dagen, het CHE programma presenteren. 

 

 

http://www.strongroots.nl/de-che-training.html
http://chenetwork.org/che_traininginfo.php
http://www.strongroots.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Strongroots/Mijn%20documenten/Dropbox/Strongroots/Partner%20worden%20van%20Strongroots.docx
mailto:emn@home.nl
http://www.klci.org/index.html

