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EIDERSCONFERENTIE 2021 
Leiders hebben af en toe buiten hun gemeente een rustpauze nodig zodat zij niet continu dagelijkse zorg 

hoeven te geven. Gods zorg voor ons omvat niet alleen wie we zijn, maar ook wat we doen - en dat betreft 

ook ons werk voor Hem. Allereerst verlangt Hij een intieme relatie met ons. En eerlijk gezegd zijn we betere leiders 

als we in onze persoonlijke relatie met God rust ervaren en we regelmatig onze relatie met Christus verdiepen. 

Kerkleiders hebben het nodig om zelf – maar ook samen met hun collega’s – opnieuw te kijken naar wat de Bijbel 

zegt over de tijd waarin we leven en hoe we de profetieën van God kunnen verstaan.  

 

Dit jaar wordt voor ons een druk jaar, waarin we verschillende leiders uit het Midden-Oosten en uit verschillende 

Europese landen zullen uitnodigen. 

Ik ben blij dat we deze keer met een nieuw team mogen starten. Dit team gaat ons helpen om de conferentie tot een 

succes te maken. Wij zijn nu met zeven personen. Dank u, God, dat U elke keer de juiste mensen op ons pad brengt 

om uw doel te kunnen bereiken. 

 

Op dit moment hebben wij verschillende thema’s bedacht! Tijdens de volgende vergadering in maart zullen we 

definitief beslissen wat het thema zal worden, en dan zal ook de definitieve datum bekend zijn. 

Vandaag las ik deze tekst in Mattheüs 18. God sprak heel duidelijk tot me dat wij deze leidersconferentie niet 

kunnen organiseren zonder u erbij te betrekken. Ik heb in de loop der tijd ervaren dat u altijd de sleutel bent geweest 

van al ons werk. Wij kunnen niet zonder u, zo staat het in Mattheüs “Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn 

naam, daar ben Ik in hun midden.” Als u graag voor ons wilt bidden en ook op de hoogte wilt blijven van elke 

ontmoeting die wij dit jaar zullen hebben, dan verzoek ik u dat ons te laten weten via dit e-mailadres: 

cornerstone.soest@outlook.com. Ik zal er dan voor zorgen dat u over elke ontmoeting een berichtje ontvangt. 

Alvast een paar gebedsonderwerpen: 

- 18 maart vergadering met het team. 

- We hebben Gods leiding voor het definitieve thema voor de conferentie nodig. 

- We hebben Gods leiding voor de juiste datum en de juist tijd nodig. 

- Op dit moment hebben we verschillende conferentiecentra gezocht. Ook hiervoor hebben we God’s leiding nodig 

om de juiste plaats te vinden waar al onze gasten in rust kunnen genieten van de aanwezigheid van God. 

- Dat wij de juiste leiders uitnodigen. 

- Wij hebben ook nog vrijwilligers nodig om deze conferentie te kunnen organiseren. 

- De dag van conferentie willen we een open dag laten zijn voor alle volkeren. 

Mochtar Essid 
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