
C o m m u n i t y  p l a n t i n g  t r a i n i n g  C e n t r e

Voor meer informatie en registratie neem 
contact met ons op via:www.cptc.nl



CPTC: Community Planting Training Centre 
is een twee jarige training, die gemakkelijk te 
volgen is voor mensen die werken of een 
gezin hebben. We geloven dat het stichten 
van kringen en kerken de beste manier is om 
de opdracht van Jezus te vervullen om alle 
volken tot Zijn discpelen te maken. Ons doel 
is om leiders te trainen en toe te rusten om 
gezonde geloofsgemeenschappen te vestigen. 

Iedereen is welkom. Wat we wel vragen is 
een open, corrigeerbaar en leergierig hart. De 
studiebelasting is beperkt tot één weekend 
per maand en enkele zelfstudie opdrachten. 

We doen wat we onderwijzen en leven wat 
we prediken. De school is gevestigd in een 
kerk die actief betrokken is bij het planten 
van nieuwe kerken. 

Dit trainingscentrum is uniek, omdat je niet 
alleen theorie krijgt, maar ook coaching in de 
praktijk. 

WE DIENEN EN FACILITEREN ALLE STUDENTEN 
DIE VERLANGEN OM EEN WERK TE STARTEN VOOR GOD
We geloven in relatienetwerken en we respecteren bestaande relaties. We werken zelf samen 
met het netwerk van Vision Churches International (VCI), en we zijn open voor studenten van 
alle kerkelijke denominaties. 

JAAR 1
Bestaat uit 10 weekenden van 29 september 
2019  tot en met juni 2020. Elk weekend start 
op vrijdagavond en eindigt op zaterdagavond. 

JAAR 2
Dit zijn 10 zaterdagen, waar de studenten 
terugkomen voor coaching, bemoediging, 
toerusting, training, delen en gebed. Tijdens 
dit jaar ben je bezig met het starten van je 
eigen bediening, geloofsproject, missie, groep, 
gemeente of gemeenschap.  

HET
CURRUCULUM 

Het lesprogramma omvat onder andere 
de volgende onderwerpen:

Wat is een christelijke geloofs-gemeenschap? 
Hoe start ik een nieuwe beweging voor 
God, Bijbelse basis begrippen, preekkunde, 
evangelisatie, het boek Handelingen, het 
bovennatuurlijke, kerkgeschiedenis, leider-
schap, stress en burn-out, vijfvoudige 
bediening, discipelschap, pastorale counse-
ling, persoonlijke tijd met God, emotionele 

gezondheid, etc. 

LOCATIE &
CONTACT
Gebouw Capitol
Haarmanweg 39

4538 AN Terneuzen

Contact: Ursulin Silberie
Tel. 06-18 63 84 47

KOSTEN 
€ 50,- per weekend voor het eerste 
jaar. Dit is inclusief boeken, onderwijs, eten 
en drinken. 

ONZE
WAARDEN 

We geloven in en staan voor het werk 
van de Heilige Geest in al Zijn aspecten,  
vermenigvuldiging, apostolisch leiderschap, 
het bereiken van verlorenen, training en 
discipelschap. 

ONZE
VISIE 

We zijn gepassioneerd om een oogst voor 
Jezus te zien, het vermenigvuldigen van 
gemeenschappen en het delen van ons 
leven. 

DE LERAREN HEBBEN 
ERVARING IN HET 
VESTIGEN VAN GELOOFS 
GEMEENSCHAPPEN:

Cors Ephraïm Arjan Munneke

Nick Klinkenberg Peter FinchJoa Ephraïm

Michael Olosunde

Het tweede jaar kan alleen gevolgd worden 
als je geslaagd bent voor het eerste jaar.
Dit kost € 30,- per zaterdag

WE BIEDEN EEN 
PROGRAMMA VAN TWEE JAAR 

MET PRAKTISCHE EN 
THEORETISCHE TOERUSTING OM  

GELOOFSGEMEENSCHAPPEN 
TE KUNNEN STARTEN

JIJ BENT UITGENODIGD:
EEN UNIEKE TRAININGSSCHOOL 
VOOR LEIDERS IN GODS KONINKRIJK! 
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This school is supported and overviewed by :
Vision Church International

Voor meer informatie en registratie 
neem contact met ons op via: www.cptc.nl


