Simply The Story
Bijbelstudie—door luisteren en navertellen

5 – 9 a u gu s t u s o f
7 – 9 a u gu s t u s 2 0 1 9

om te onderwijzen en om je hart te
raken.

Voorburg, Nederland

Voor meer dan 80% van de
wereldbevolking is leren
door te lezen geen optie,
of heeft lezen niet de
voorkeur. Een geschiedenis
vertellen is de beste
manier om mensen die
leren door luisteren te
bereiken.

Wil je …
► Teams toerusten voor
korte zendingsreizen?
► Bijbelstudie doen met je
gezin?

Opvallend… van de Bijbel, door God ons gegeven,
is 75% in de vorm van geschiedenissen.
In de cursus worden methoden aangeleerd om:
Bijbelse geschiedenissen nauwkeurig en boeiend te
vertellen. Een gespreksleider te zijn, door middel
van vragen stellen.
Luisteraars begrijpen de Bijbelse waarheden, en
geven die door!

► Op een natuurlijke manier
getuigen op je werk?

Simply The Story
“Luisteren en Reageren”
STS is een van de onderdelen van
The God’s Story Project

“Ik heb vier jaar gestudeerd om een
diploma te halen. Dat geeft me status in
mijn dorp. Nu heb ik in vier dagen iets
geleerd dat me helpt mijn dorpelingen te
bereiken.”
Bijbelschoolstudent in Afrika

Joseba
e-mail: info@simplythestory.nl
www.SimplyTheStory.nl
www.simplythestory.org

► De Bijbelstudie in je
kerk/gemeente
verdiepen?
► Bijbelse geschiedenissen
gebruiken in de
gesprekken met mensen
die je ontmoet?

… Doe dan mee!

Leer B ijbelgedeelten voor te bereiden en te delen door middel van discussie om te evangeliseren & onderwijze n.

Kies uit onderstaande mogelijkheden voor een training
Basis Training + (5 dagen)
Ervaring opdoen en ervaring doorgeven
5 – 9 augustus 2019

Basis Training (3 dagen)
7 – 9 augustus 2019

CONTACT / AANMELDEN

- Beperkt aantal deelnemers mogelijk –

In deze 19-urige training leer je hoe je
eenvoudig Bijbelse geschiedenissen kan
onthouden en doorvertellen, en hoe je op
discussiërende wijze kunt onderwijzen. Je
oefent in het stellen van vragen die familie,
vrienden en anderen helpen om geestelijke
schatten te vinden in dat Bijbelgedeelte,
maar ook om die toe te passen in hun eigen
leven.

Kosten: €75
Deelnemers tot 18 jaar betalen: €35

Kosten: €50
Deelnemers tot 18 jaar betalen: €25

In het eerste deel van 18 uur training leer je
STS te gebruiken zoals beschreven bij de
Basis Training. In het tweede deel van de
training help je om nieuwe cursisten te trainen.
We leren je hoe je anderen kunt onderwijzen...
die dan weer anderen kunnen onderwijzen.

Hiervoor krijgt u: 5-dagen training, iedere dag
een broodmaaltijd en wat lekkers bij de
koffie/thee.

Hiervoor krijgt u: 3-dagen training, iedere
dag een broodmaaltijd en wat lekkers bij de
koffie/thee.

Tijden:
Maandag t/m Vrijdag 8:30 – 17:30u

Tijden:
Woensdag 13:15 – 17:30u
Donderdag en vrijdag: 8:30 – 17:30u.

“Onze STS afgestudeerden zien hoe mensen
meer dan ooit reageren op de
Evangelieboodschap.”
Grace Bible College, grootste Bijbelschool in India

“Simply The Story brengt een nieuw
tijdperk in evangelisatie in India!”
Een voorganger in India

Aanmelden via:
www.simplythestory.nl
Voor meer informatie over de training kunt
u contact opnemen met:
Joseba
info@simplythestory.nl
www.simplythestory.nl

LOCATIE
Jezus geeft Rust kerk
Van Horvettestraat 1
2274 JW Voorburg

“Dit is een levenvullende manier van
het leren kennen van God.”
Workshop deelnemer

