Wat zeggen
betrokkenen over
Geloofstoerusting?

“Het is bijzonder
en uniek om met
zoveel jongeren
na te denken over
de grootsheid
van God.”

“Ik ben blij met het werk van
Geloofstoerusting. Zowel op de
avonden die ze organiseert als in de
online video’s, komen theologie en de
praktische vertaalslag daarvan duidelijk aan
bod. Het intrigeert me dat zoveel jongeren graag
méér leren over wie God is, Hem leren kennen als
hun hemelse Vader en er niet voor terugdeinzen
om de hand aan de ploeg te slaan door in actie te

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

komen. De oude Bijbelse waarheid in een authentiek
en oprecht nieuw jasje. Prachtig! Dank daarvoor,

Om het werk onder Gods zegenende hand te mogen

Geloofstoerusting en al haar medewerkers!”

doen, zijn we allereerst verlegen om (jo)uw gebed.

― Jurjen ten Brinke, evangelist

Wat is een platform vol goede middelen waard
als God Zelf niet het tot zegen laat zijn voor de

“Ik hoop en bid dat het werk van Geloofstoerusting

gemeenten en christenen in Nederland? Daarnaast,

mag worden voortgezet totdat Gods werk op aarde

om veilig te stellen wat Geloofstoerusting inmiddels

volbracht is en we niet langer toegerust hoeven te

heeft opgebouwd en om dit verder uit te breiden, is

worden in ons geloof.”

dringend verdergaande professionalisering nodig.

― Wilco Keurhorst, bezoeker van Geloofstoerusting

Geloofstoerusting zoekt om die reden sponsors
(fondsen, particulieren en bedrijven) die dit doel
willen helpen realiseren.

Volg ons op Facebook en Instagram via
@geloofstoerusting of ga naar onze website:

Steun ons werk!
Scan de QR-code of ga naar
www.geloofstoerusting.nl/doneren

www.geloofstoerusting.nl

GELOOFSTOERUSTING

Om God te
verheerlijken,
Jezus te volgen
en je naaste te
dienen.

“Nederland heeft jongeren nodig
die standvastig zijn in hun geloof.
Wij kunnen dat niet creëren,
maar mogen wel vertrouwen op
belofte
Gods beloft
e dat Hij volmaakt
wat Hij begonnen is!”
oprichter Geloofstoerusting
Maarten Baan, Oprichter
Geloofstoerusting

Wat is Geloofstoerusting?
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Wat maakt Geloofstoerusting zo uniek?
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Waar ligt de kracht van Geloofstoerusting?
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Hoe werkt Geloofstoerusting aan haar
doelstelling?
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Dagblad, Driestar educatief en het
Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

“Het is mijn verlangen dat vele
jongeren en ouderen door het materiaal
van Geloofstoerusting de levende God
(dieper) leren kennen en verzoend
zullen zijn met God dankzij het bloed
van Christus! Soli Deo Gloria.”
Marcel Vroegop, Oprichter
oprichter Geloofstoerusting
Geloofstoerusting

