
 

In het park voor het station Sint Pieter 
en buiten op het Stationsplein ont-
moet je veel mensen die aan de rand 
van de maatschappij leven.  

 
Een ideale plaats om mensen te  

ontmoeten, te bemoedigen en met ze 
over geloven te praten.  

Dit zijn de mensen waarvoor Jezus 
kwam; de afgeschreven (verloren) 

mensen. 
Koffie, broodje en een pannenkoek 

zijn hier de aangewezen middelen om 
contact te maken. 

 
We hebben een week de tijd om het 
vertrouwen van deze mensen te  
winnen en om Jezus aan hen te laten 
zien. 

 

We zijn niet op zoek naar mensen met veel  
ervaring, ze zijn natuurlijk hartelijk welkom, 

maar we zijn ook op zoek naar mensen die 
geen ervaring hebben, mensen die hun gaven 
en talenten willen ontdekken en ontwikkelen. 

 

Ben jij iemand die het allemaal niet zo zeker 
weet. Die het moeilijk vindt om met anderen 
over geloven te praten. Ken je de Bijbel niet uit 
hoofd, maar je hebt wel het verlangen om iets 
voor Jezus te doen  

Dan ben jij misschien wel de persoon naar wie 
wij op zoek zijn. Vraag God of Hij jou een plek 

wil wijzen waar Hij je kan gebruiken als  
getuige voor Jezus. 

Het Sint Pieter Station en het  
Maria Hendrikapark 



 

Tijdens de hele actie verblijven we in het gebouw 
van de Evangelische Kerk Bourgoyen in Mariakerke. 

 Het gebouw kuisen (schoonmaken) hoort bij de  
bediening van het dienen, waar de mensen meestal 
GEEN moeite mee hebben. 

Slapen doe je in je eigen vijfsterren slaapzak op je 
eigen luxe luchtbed in een door kartonnen dozen 
(klasse A) afgescheiden slaapzaal; dat is de garantie 
voor een goede nachtrust en heel veel lol.  

 

Voor de mannen hebben we de peuterzaal en de  
crèche omgetoverd tot gezellige  

vijfsterren slaapzalen. 
 
 

Dagelijks worden we verwend met echte culinaire 
hoogstandjes, die door de gemeenteleden bij  
toerbeurt worden bereid naar origineel  
Vlaams recept. 
Daarnaast komen enkele sprekers uit de gemeente 
ons voorzien van Geestelijk voedsel, dat ons helpt 
weerstand te bieden aan aanvallen van de duisternis.  

Je moet wel 16 jaar of ouder zijn om aan deze actie 
mee te mogen doen.  Hier naast kun je zien hoe je je  
kunt opgeven. 

 
Pannenkoeken uitdelen 
 

Meewerken met de Evangelische Gemeente De 
Burg in de Burgstraat.  

Mensen uitnodigen om binnen te komen voor een 
gratis pannenkoek, en in gesprek gaan met de  

gasten is ook een onderdeel van onze activiteiten 
tijdens de Gentse Feesten.   

 
Learn to testify 
 
Gent is echt zo’n project waar je je gaven en  
talenten kunt ontdekken en inzetten, waar je mag 
leren hoe je met mensen over het geloof, jouw 
geloof, kunt praten.  
 

Want voordat we aan het  praktische werk  
beginnen, nemen we eerst een flinke tijd van  

voorbereiding. lofprijs, aanbidding en onderwijs, 
in communicatie en hoe leg ik het evangelie uit, 

en hoe maak ik contact met mensen, hoe ga ik om 
met moeilijke vragen enz.. 

 

Opgeven 
Je kunt je ook opgeven via  
www.operation-rescue.org 
Onder de link Evangelisatie vind je meer infor-
matie over de actie Let’s Go To Gent, en daar 
vind je ook de link Opgeven acties. 
Maar je kunt ook onderstaande bon invullen en 
opsturen naar : Operation Rescue, Vierschoten-
weg 2a, 8095 PP ‘t Loo Oldebroek. 
 
Uitknippen en opsturen 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
0 – Ik ga mee naar Gent 
 
Naam :_________________________________M/V 
 
Adres:_____________________________________ 
 
Postcode:_____________________ 
 
Woon-
plaats:________________________________ 
 
Geboorteplaats :____________________________ 
 
Geboortedatum:____________________________ 
 
Telefoonnummer:___________________________ 
 
GSM:_____________________________________ 
 
Kerk/Gem.:________________________________ 
 
Telefoonnummer dat we kunnen bellen in geval  
 
van………….:_____________________________ 
 
Voor vragen en/of opmerkingen stuur je een mail 

naar:rescuepeople@operation-rescue.org  
of je belt met Aart Elbertsen 0655-132670 Jouw bijdrage is   

€ 140,00 all in. 


