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Twee mensen gaven hun hart aan Jezus

Steeds meer mensen stappen uit vanuit Gods liefde
Hoi! Leuk dat je de tijd neemt om ons laatste nieuws te lezen!
Het is super gaaf om te zien dat mensen vanuit heel Nederland, en zelfs daarbuiten, er naar
verlangen om de liefde van Jezus te delen met de mensen in hun omgeving! Dit is
bemoedigend om te zien. En toch, in het contact met kerkleiders, hoor ik dat in alle kerken maar
heel weinig mensen zijn die dit ook daadwerkelijk doen. Ik heb het niet over een
evangelisatieactie. Nee, ik heb het over het dagelijks zijn van een volgeling van Jezus die doet
wat Hij deed. Het is dus hard nodig dat wij als volgelingen van Jezus uitgedaagd, getraind en
gemobiliseerd worden dagelijks een getuige te zijn.

De een na laatste trainingsavond
God heeft, jaren geleden, op mijn hart gelegd om volgelingen van Jezus hierin verder te helpen.
Ik ben zelf deze weg gegaan en heb nog steeds dagelijks het vurige verlangen om Hem beter te
leren kennen en dat aan anderen te laten zien, wie Hij werkelijk is.
Wij hebben onlangs de op een na laatste Love & Impact training uitgezonden. Deze
trainingsavond ging over hoe je tot zegen van een ander kunt zijn door de gaven van woorden
van kennis door je heen te laten stromen. Hesli Nataniël, die hier een bediening in heeft, heeft
ons hierin heel praktisch onderwezen. Het is voor ons allemaal mogelijk woorden van onze Heer
te ontvangen voor een ander. Dit opent een deur bij de ander om Gods liefde aan hen te kunnen
openbaren.

Schrijf je in voor de najaar training
De komende Love & Impact uitzending is helaas alweer de laatste van dit seizoen. Er staat
weer een nieuwe training gepland vanaf september. Je kunt nu hier nu al voor inschrijven.

Schrijf je in voor de najaar training!
Deze training helpt jou zelf niet alleen hoe je dagelijks een getuige van Jezus kunt zijn. Maar wij
maken het ook voor jou mogelijk om zelf een groep binnen jouw eigen gemeente te starten
zodat jijzelf jouw eigen gemeenteleden hierin verder kan helpen. Natuurlijk blijven we jou hierin
ondersteunen. Iets voor jou en jouw gemeente? Mail ons dan op info@crowns.nl en wij nemen
contact met je op.

Leesplannen
Door het schrijven van leesplannen kunnen
we steeds meer mensen bereiken. Het is
niet alleen leuk om te doen. Maar het
bemoedigt vele anderen om vol passie
achter Jezus aan te gaan, dat is geweldig!
Inmiddels staan er 8 leesplannen van ons
online in de bijbelapp van YouVersion.

Twee mensen gaven
hun hart aan Jezus!
Dat is wat ik onlangs zelf meemaakte. We
willen jou heel graag bemoedigen door alles
wat we heel eenvoudig zelf meemaken met
God en mensen. Kijk maar eens bij onze
inspiratieverhalen en zie zelf wat God doet!

Vacature Partnerbeheer
We zijn nog steeds op zoek naar iemand om deze vacature op te vullen. Heike en ik zijn op
zoek naar iemand die ons wil ondersteunen in het onderhouden en vinden van nieuwe
financiële partners. Iets voor jou? Kijk dan eens op onze website bij deze vacature!

Wil jij voor ons bidden? Meld je dan aan
voor onze wekelijkse gebedsupdate! Stuur
jouw voornaam, achternaam en
telefoonnummer naar info@crowns.nl; Heike
en ik houden jou dan via WhatsApp
wekelijks op de hoogte over ons gezin en
het werk, zodat jij voor ons kunt bidden.
Groetjes, Ludwig en Heike en de kinderen.

Wordt donateur!
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