
 
 

                        Jeugd met een Opdracht, Discipelschapsavond school in de regio! 
 
 

   

Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging die bestaat uit christenen vanuit 
verschillende kerkelijke achtergronden. In de organisatie heeft eenieder zich toegewijd 
om God aan deze generatie bekend te maken. Het doel van training is om zoveel mogelijk 
mensen te mobiliseren om bij deze taak te helpen.  
Als christenen in Gods Koninkrijk wordt ons opgedragen onze Heer lief te hebben (dat 
doen we door Hem te aanbidden en te gehoorzamen) en Zijn schepping lief te hebben. 
Vanuit Zijn liefde worden we opgeroepen om het Evangelie voor de totale mens in de 
gehele wereld bekend te maken. Wij, in Jeugd met een Opdracht, geloven dat de Bijbel 
Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord is. Dat woord openbaart ons dat Jezus 
Christus de Zoon van God is; en dat God ons heeft geschapen om eeuwig leven te hebben 
door Jezus Christus. Hoewel alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God 
missen, heeft God verlossing mogelijk gemaakt door de dood aan het kruis en de 
opstanding van Jezus Christus. Bekering, geloof, dankbaarheid en gehoorzaamheid zijn 
de juiste reacties op Gods Liefde en Genade voor ons. Gods verlangen is dat ieder mens 
voor eeuwig bij Hem zal zijn. Door de leiding en kracht van de Heilige Geest in en door 
ons heen kunnen we de zendingsopdracht van Jezus volbrengen: “Ga daarom heen in de 
gehele wereld en predikt het Evangelie aan alle mensen” (Marcus 16:15). Wat dit precies 
betekent en hoe we dat mogen doen zullen we leren tijdens de Discipelschap 
avondschool.  
 

Praktische informatie TakeOff Dordrecht 2017  
 

Takeoff:  
De discipelschap avondschool is ‘TakeOff’ genoemd naar het moment van vertrek van een 
vliegtuig. Samen met God gaan we op ontdekkingsreis! De TakeOff is voor mensen die 
meer willen leren over het karakter en de wegen van God en voor christenen die hun 
plaats willen innemen in deze wereld. De school wordt geleid door Jeugd met een 
Opdracht staf en sprekers uit heel Nederland. Er worden verschillende onderwerpen 
behandeld zoals: God de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Gods stem verstaan, Gods 
hart voor de wereld en discipelschap als levensstijl (zoals de discipel en zijn identiteit, zijn 
relaties, zijn autoriteit etc.) 
 
Locatie: Openhof kerk, Herschelstraat 27, Dordrecht 
  

Data:	TakeOff	2017		 	

21	januari	 zaterdag	 9:30	-	16.30	uur	

		3	februari	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

24	februari	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

11	maart			 zaterdag	 9:30	-	16.30	uur	

24	maart	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

		7	april	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

21	april	 vrijdagavond	 18:15	–	22:15	uur	

		5	mei	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

20	mei	 zaterdag	 9.30	–	16.30	uur	

	26	mei	 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

16	juni		 vrijdagavond	 18.15	–	22.15	uur	

		1	juli	 zaterdag	 9:30	-	14.30	uur	

 
Voor jouw leerproces is het van belang dat je alle lesdagen en avonden aanwezig 

bent. Houdt deze data daarom zoveel mogelijk vrij. 
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Programma: 
Er zijn verschillende elementen aanwezig in het programma zoals:  
• aanbidding • eten in kleine groepen • voorbede • les • Bijbelstudie. Verder is er 
halverwege de cursus een actiedag (op een zaterdag). 
 
Thuisopdrachten: 
De nadruk ligt op verwerking en praktische toepassing van de lessen. Dit vindt onder 
andere plaats door middel van thuisopdrachten en mentorgesprekken. Reken hiervoor 
ongeveer 3 tot 4 uur per week! (Inclusief mentorgesprek). Een cursusmap wordt op de 
eerste cursusdag uitgereikt. 
 
Mentorgesprekken: 
Voor de duur van de cursus krijg je een persoonlijke mentor toegewezen. De gesprekken 
met je mentor worden telefonisch gevoerd. Soms kun je in overleg face to face afspreken. 
Het initiatief voor de gesprekken ligt bij de cursist en is onderdeel van de cursus. 
Afspraak is dat de cursist de mentor belt. Let op: het kan voorkomen dat een mentor 
alleen per mobiele telefoon bereikbaar is. Reken voor het mentorgesprek 1 uur per 
gesprek, de frequentie van de mentorgesprekken is éénmaal in de 2 weken.  
 
Maaltijden: 
Op de vrijdagavond beginnen we met een warme maaltijd in kleine groepjes. Op de 
zaterdagen wordt een lunch geserveerd. De maaltijden zullen eenvoudig zijn, maar we 
proberen deze zo goed mogelijk samen te stellen. Medische gegevens, zoals 
doktersvoorschriften voor een dieet, willen we graag voor het begin van de school 
ontvangen. 
 
Roken: 
Meningen over het roken verschillen van cultuur tot cultuur en ook in de kerken wordt er 
verschillend over gedacht. Als Jeugd met een Opdracht vragen we daarom, om in en rondom 
het gebouw waar de school gehouden wordt, niet te roken.  
 
Financiën: 
De cursus kost € 330,00. Dit is inclusief maaltijden en studiematerialen.  
 
Korting voor vroege vogels! 
Meld je je aan voor zaterdag 3 december 2016 dan ontvang je een korting van € 50,-, je 
betaalt dan slechts € 280,- in plaats van € 330,-.  
 
Aanmelding: 
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2017. Aanmelden kan door het opvragen, invullen 
en opsturen van aanmeldingsformulieren. Binnen 3 weken krijg je een bevestigingsbrief. 
De aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van deze bevestigingsbrief. Voor het 
opvragen en opsturen van aanmeldingsformulieren kun je terecht bij: 
 
 
Schoolleider(s) TakeOff Dordrecht 2017 - Zuid-Holland: 
 
TakeOff Dordrecht 2017 
’t Vlak 3a 
2991 EP Barendrecht 
 
T: 06 12773287 
E: takeoffzh@ywam.nl 

 TakeOff Jmeo Zuid Holland  
 


