
N E X T   S T E P S  
Christ Worship Centre 

DATUM ONDERWERP 

  6/2 Stap 1: KERK                                                                                                                                                          
Wat wij geloven, onze visie, structuur, leiderschap en lidmaatschap 

13/2 Stap 2: DE ESSENTI E                                                                                                                                   Vier 
dagelijkse gewoonten die je een sterke volgeling van Jezus zullen maken 

20/2 Stap 3: ONTDEKKEN                                                                                                                           Hoe God 
je gemaakt heeft als uniek persoon met een uniek doel en een unieke roeping. 

27/2 Stap 4: DREAM TEAM                                                                                                                  Een verschil 
maken met dat wat God je gegeven heeft – je plek vinden om te dienen in Christ Worship Centre 

 

13/3 Stap 1: KERK                                                                                                                                

20/3 Stap 2: DE ESSENTIE                                                                                                                        

3/4 Stap 3: ONTDEKKEN                                                                                                                          

17/4 Stap 4: DREAM TEAM                                                                                                                        

 

 1/5 Stap 1: KERK                                                                                                                                            

  8/5 Stap 2: DE ESSENTIE                                                                                                                      

15/5 Stap 3: ONTDEKKEN                                                                                                                              

22/5 Stap 4: DREAM TEAM                                                                                                                                                         

 

Wij vinden het belangrijk om te bouwen aan relaties, 

samen groeien in het geloof en dat dit zijn uitwerking 

heeft in ons dagelijks leven en dat van anderen. Een 

plek te zijn waar iedereen zich veilig voelt en waar jong 

en oud zich blijvend kunnen ontwikkelen en geholpen 

worden om hun, God gegeven, bestemming te vinden.   

Het Next Steps programma, van 4 bijeenkomsten,  in Christ Worship Centre is ontwikkeld om je te helpen een 

volledig overtuigde discipel van Jezus te worden en biedt je gereedschappen die je daarbij nodig hebt. Onze hoop 

voor jou is dat je, door Next Steps, zult groeien in je relatie met God, de verbinding met de kerk kunt vinden, zult 

begrijpen waartoe God je bestemd heeft en zult beginnen dit te vervullen door te dienen. 

Op 6 februari 2023 starten we met de NEXT STEPS. Je bent van harte welkom! Kom dan naar NEXT STEPS. 

We starten met een gezamenlijke maaltijd met de cursisten van de ALPHA. 

Kosten werkboek: € 10,00. Bijdrage maaltijd: € 7,50 p.p. per avond 

Opgave via de website: www.cwcamsterdam.nl 

 

http://www.cwcamsterdam.nl/

