
STICHTING DEEPER CHRISTIAN LIFE MINISTRY NEDERLAND  
 

VERSLAG ACTIVITEITEN IN 2015 
 
Zoals in de voorgaande jaren heeft de stichting een aantal activiteiten georganiseerd voor de deelnemers 
zowel in de regio’s als landelijk. Een aantal daarvan betrok ook leden van buiten Nederland, aangezien 
Nederland als hoofdkwartier fungeert voor de noordelijke Europese landen. 
 
REGULIERE ACTIVITEITEN 
Elke week vonden er vier bijeenkomsten plaats: 

 Onderwijs en aanbiddingsdienst op zondag 

 Bible studie op verschillende dagen van de week; bij sommige van de kerken was dit een online 
bijeenkomst. 

 Opwekkingdienst op donderdag of vrijdag 
 
Deze diensten of bijeenkomsten vonden plaats in de regio’s: 

 Amsterdam: Reewijkplein 12, 1106AT Amsterdam Zuidoost. 
o Zondag: 10:00-12:30 u 
o Zondag: 20:00-21:30 u (huisbijeenkomsten) 
o Dinsdag: 19:30-21:00 u (online) 
o Vrijdag: 20:00-21:30 u 

 Almere: Buurtcentrum Het Boegbeeld, Prozastraat 121, 1321GZ Almere. 
o Zondag: 14:30-17:00 u 
o Zondag: 20:00-21:30 u (huisbijeenkomsten) 
o Dinsdag: 19:30-21:30 u (online) 
o Donderdag: 20:00-21:30 u 

 Den Haag: Koningin Beatrixschool, Saenredamstraat 4, 2525TN Den Haag. 
o Zondag: 09:00-11:30 u 
o Zondag: 20:00-21:30 u (huisbijeenkomsten) 
o Maandag: 20:00-21:30 u 
o Donderdag: 20:00-21:30 u 

 Eindhoven: Buurtcentrum Unitas, Vlokhovenseweg 49, 5625WV Eindhoven. 
o Zondag: 09:00-11:30 u 
o Zondag: 20:00-21:30 u (huisbijeenkomsten) 
o Maandag: 20:00-21:30 u 
o Donderdag: 20:00-21:30 u 

 Rotterdam: Wijkcentrum Irene, Oudelandstraat 75, 3073LJ Rotterdam. 
o Zondag: 09:00-11:30 u 
o Zondag: 19:30-21:00 u (huisbijeenkomsten) 
o Vrijdag: 19:30-21:00 u 

 
OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE REGIO’S 

 Amsterdam 
o Maandelijkse opwekkingdienst 
o Maandelijkse buurtevangelisatie 

 Den Haag 
o Maandelijkse opwekkingdienst 



o 18,19 juli: Bevrijdingdienst 
o 4-6 december: Seminar over het huwelijk 

 Eindhoven 
o Maandelijkse opwekkingdienst 
o 29 maart: Speciale dienst 
o 4 oktober: Gezingsbijeenkomst 
o 6 december: Evangelisatieprogramma 

 Rotterdam 
o Maandelijkse opwekkingdienst 
o Maandelijkse gebedsdienst 

 
\NATIONALE EN INTERNATIONALE PROGRAMMA’S 

 Tijdens het Paasweekeind, van 3 tot 5 april 2015, heeft de stichting een gezamenlijke bijeenkomst 
georganiseerd in de verschillende lokale gemeenschappen. Dit was een periode van bidden, en 
bijbelonderwijs. Er waren 180 deelnemers in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. 

 De Noordelijk Europese Leiderschapsconferentie vond plaats van 30 januari tot 1 februari 2015 bij het 
NH Conferentiecentrum in het Brabantse Veldhoven. Het aantal deelnemers was 35. Doel was om de 
pastors uit te rusten voor leiderschap in de deelnemende landen en ook voor te bereiden op de 
naderende conferentie. 

 De Noordelijk Europese Conferentie vond plaats tussen 30 juli en 2 augustus 2015 in het Veldhovense 
NH Conferentiecentrum. Deze bijeenkomst bracht een kleine 1.200 deelnemers samen, waarvan 200 
vanuit Nederland. Landen zoals Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Finland, Zweden 
en Zwitserland hebben deelgenomen in de conferentie. Elke volle dag werd opgedeeld in een 
ochtend-, middag en avondsessie. De ochtendsessies werden gebruikt om plenaire presentaties te 
geven over bijbelonderwijs. In de middagsessies vonden er seminars en workshops plaats. 
Onderwerpen zoals voeding en gezondheid, werken en inkomen, het huwelijk, opvoeding van 
kinderen rekening houdend met Europese normen en warden, enzovoorts, werden behandeld tijdens 
deze seminars en workshops. In de avond was er loofprijs en opwekkingdienst. 

 Tussen 25 en 27 december vond de kerstconferentie plaats met als thema ‘Voorbereiding op de komst 
van Christus’. Doel was om de aandacht van de deelnemers te vesten op het feit dat het terugkomen 
van Jezus voorhanden is en dat ze zich moeten inzetten voor hun eigen voorbereiding en die van 
anderen. Zoals tijdens de Pasen werd deze bijeenkomst georganiseerd landelijk in de vier steden 
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. Er waren 150 deelnemers. 

 Trainingsprogramma’s: gezamenlijk en afzonderlijk in de gemeenschappen. 
 


