Wat voorheen bekend was als Mission Discipleship Training (MDT), is nu REACH geworden! In 2019 hebben we een focus aangebracht in onze missie. Namelijk om het Evangelie van genade, hoop en kracht te
brengen naar alle mensen die in hun leven weinig of zelfs geen kans krijgen om het goede nieuws van
Jezus te horen. Voor deze mensen, bouwen we mee aan een levende gemeenschap van Jezus-volgers
binnen bereik. Een REACH programma is volledig op deze missie afgestemd. De naam REACH zegt het
natuurlijk al: we willen uitreiken! Uitreiken in Jezus ‘naam, naar degenen die het goede nieuws van Jezus nog moeten horen. Je wordt als discipel van Jezus volledig toegerust om de naties te gaan bereiken.
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REACH met een algemene focus op het

onderdeel van een multiculturele gemeen-

discipelen en toerusten van mensen voor
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HET REACH-PROGRAMMA
Training: Geestelijke groei, begrip van

IS REACH IETS VOOR JOU?
Niks is zo waardevol om te investeren in je
persoonlijke relatie met God en tegelijkertijd
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* VCJF staat voor Vibrant Communities of Jesus Followers.
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Coaching: Eén-op-één mentoring is een
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