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Leidersconferenties in Den Haag 

 

 

Wij hebben heel wat tijd doorgebracht met nadenken, onderzoek doen en naar Gods stem luisteren om een 

leidersconferentie te organiseren. Het was moeilijk door de maatregelen rond het coronavirus om te beslissen of 

wij een gebouw konden reserveren of dat wij moesten wachten. Bijzonder was het om te ontdekken dat God tegen 

ieder van ons onafhankelijk van elkaar dezelfde boodschap sprak. 

Na veel gebed hebben we besloten dat de conferentie doorgaat. Wij weten nu ook waar wij de conferentie kunnen 

organiseren. 

Even geleden kwam Jack van der Tang van Stichting Pillar of Fire naar mijn kantoor in Soest om te spreken over 

het helpen van de Joden in Tunesië. Aan het eind van het gesprek vroeg ik Jack of het mogelijk zou zijn om 

het gebouw van de gemeente Shamar te huren om de leidersconferentie te organiseren. Hij was enthousiast en na 

een vergadering met het organisatieteam waren wij het eens met elkaar dat God dit op het oog had voor ons. Een 

paar dagen later ben ik met een paar teamleden naar Jack in Den Haag geweest. Na overleg zei Jack dat hij ons 

graag wil helpen om de conferentie te organiseren, omdat het de diepe wens is van betrokkenen om het gebouw te 

gebruiken voor het werk van het Koninkrijk van God.  
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Jack van der Tang is al jaren een goede vriend van mij. Hij heeft ons wel vaker geholpen. Drie jaar geleden 

konden wij via hem de voormalige ambassadeur van Israël uitnodigen toen wij op De Betteld de 70ste 

Onafhankelijkheidsdag van Israël vierden.  

Nu hebben we besloten om van 5 t/m 9 oktober 2021 de leidersconferentie te organiseren in Den Haag. 

Het thema zal zijn: ‘Gods kroonjuwelen: Isaak, Ismaël en Edom?!’ (Zacharia 9:16) We gaan met elkaar de Bijbel 

bestuderen om te onderzoeken wat het Woord van God zegt over die kroonjuwelen. We bespreken het verleden, 

het heden en de toekomst. 

 

Nadat we gedurende drie dagen dit thema hebben bestudeerd, willen wij onze gasten uitnodigen om een dag 

sightseeing te doen in Den Haag, en een bezoek brengen aan het Vredespaleis, het gebouw van het Internationale 

Strafhof, en wellicht de Israëlische Ambassade. 

 

We willen een maximum van 30 leiders uit verschillende landen uitnodigen. 

Daarnaast is het ons idee om andere mensen uit te nodigen om te luisteren naar de overdenkingen van de leiders 

over het thema van de conferentie. 

 

We willen dit keer indien mogelijk de conferentie digitaal uitzenden opdat deelnemers die niet kunnen reizen toch 

deel kunnen nemen. 

 

Op 10 oktober – wellicht zelfs al vanaf 9 oktober – kunnen sprekers uitgenodigd worden in diverse 

kerken/gemeentes in verschillende steden in Nederland. 

Laat het ons weten als u een spreker wilt uitnodigen voor een samenkomst, of misschien kunt u de leiders van uw 

gemeente vragen om een spreker uit te nodigen. 

 

Mocht u nu al hebben besloten dat u aanwezig wilt zijn in Den Haag tijdens de eerste drie dagen van de 

conferentie, meldt u zich dan alvast aan. Wij zullen uw aanmelding op een later tijdstip officieel bevestigen en u 

van alle details voorzien. Laat het ons ook weten als u wilt deelnemen aan de sightseeing-tour in Den Haag. Zend 

daarvoor een e-mail naar: leidersconferentie21@cornerstone-ministries.info 

De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. 

 

Registratie: www.cornerstone-ministries.info  

Wij vragen uw voorbede voor mensen die vanuit de Arabische wereld zullen reizen. Zij hebben moeite om hun 

ticket en hun verblijf te betalen. Door hun een spreekbeurt te geven helpt u hen financieel. 

Gods werk is een zegen voor ons allemaal, maar ook voor ons land. De basis is gebed, zelfs als u niet in staat bent 

om financieel te helpen. Want de Vader is Degene die voorziet als wij Hem volgen. Dank u als u voor deze 

conferentie strijd voert in de hemelse gewesten. 

 

Sjalom, 

 

Mochtar, namens de organisatoren. 
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