Jaarverslag Dynamis 2017
Hemelse kracht op aarde
Voor God is niets onmogelijk.
Wat Hij zegt gebeurt.
Lucas 1:37 HTB
1. Inleiding
God verlangt er naar om met zijn bovennatuurlijke kracht in ons dagelijks bestaan voelbaar
aanwezig te zijn en veel vrucht te geven. Dit was een krachtige les tijdens de periode dat de
familie D’Agata in Uganda was januari 2017, waar het bovennatuurlijke volledig geïntegreerd
is in het dagelijks leven. Gecombineerd met discipelen maken, bracht dat in het beleidsplan
2017 tot het volgende denkkader:
subcultuur

kleine gemeente

grote gemeente

relatie

functie

bediening

Dynamis:
discipelschap in het dagelijks leven

enkeling

Bovenstaand schema heeft ons in 2017 geholpen om werk te blijven maken van de Grote
Opdracht. Maar alleen God geeft de groei. Dat betekende, dat we vanuit het geduld van een
boer blijven zaaien en dat we voorzichtig meer boven de grond zien komen. Daarnaast heeft
het schrijven van het boek Kerosine voor Discipelschap een belangrijke rol gespeeld.
2. Gebed voor inzicht in het bovennatuurlijke
Het aantal mensen dat de gebedsmail ontvangt is wat toegenomen. 24 mailadressen
ontvangen nu de gebedsmail van Dynamis (4 meer dan voorheen). Er is 1 gezamenlijke
gebedsbijeenkomst georganiseerd rondom het boek Kerosine voor Discipelschap. Ook staan
de gezamenlijke gebedsbijeenkomsten met PZ Rijkerswoerd wat steviger. We dragen het
met wat meer mensen en evalueren geregeld. Rond het boek van Salvo is een
gebedsappgroep ontstaan. Daarnaast ondersteunden we Robin en Bianca van Ommen
financieel. Zij geven het gebedswerk in Nederland via Jeugd met een Opdracht een impuls
met de IHOP-visie.
3.

Leiderschap en mentorschap in het dagelijks bestaan: 1 voor 1
De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.
Joh. 3:8 NBV

In 2017 was er 1 een deelgroep van 7 mannen (1 persoon meer als het jaar ervoor).
Een manier om te werken aan leiderschap in de brede zin van het woord, is jong volwassen
christenen te mentoren. Hier heeft Salvo een dag voor vrijgemaakt door vanaf de maand mei

een dag minder te werken bij zijn werkgever. Dit heeft geresulteerd in 3 dertigers en 1
veertiger die de verbinding aan wilden gaan (nog geen jongvolwassenen). Alle 3 hebben
leiderservaring in een gemeente. Een ander uitvloeisel van een dag minder werken is, dat
Salvo aan zijn boek heeft kunnen schrijven met als doelgroep nieuwe generatie leiders. Ook
is een start gemaakt met de voorbereidingen van een leidersdag op 3 maart 2018. Daar is
veel ruchtbaarheid aan gegeven via diverse facebookgroepen en andere platforms. Piet van
Walsem is één van de sprekers.
4. Brengen van het goede nieuws
In 2017 bleven we gericht op niet-christenen. We bleven de weg kiezen van relatie leggen
met mensen en hen van daaruit met Jezus in contact brengen. Daarvoor hebben we onze
relaties met mensen, die nog niet opnieuw zijn geboren waren, onderhouden, uitgebreid en
verdiept.
Ook organiseerden we gezamenlijke activiteiten: Ugandees eten in januari, in december een
oudjaars maaltijd en andere activiteiten. Eind 2017 hebben we ondersteuning geboden aan
de kerngroep van OM inzake het Riverboatproject Arnhem welke in januari 2018 zal worden
uitgevoerd.
5. Deelgroepen
Er is nu 1 deelgroep: voor 7 mannen. We blijven kijken naar en bidden voor de ontwikkeling
van meer deelgroepen.
6. Onderwijs
Leidraad van het onderwijs voor de deelgroep was ´Droom in Uitvoering´ van Jan Pool en
het gebed ‘het Onze Vader’.
7. Goede werken
De familie D’Agata was in de eerste 10 dagen van 2017 in Oeganda. Daar hebben zij in een
groep van totaal een kleine 30 Nederlandse christenen een bijdrage geleverd aan een
programma voor lokale leiders en 300 kinderen. Het programma duurde 6 dagen. Met de reis
en voorbereidingen erbij duurde het 14 dagen. Zie bijlagen voor de verslagen. Dynamis heeft
een bijdrage geleverd door specifieke giften te ontvangen van mensen en door als gemeente
zelf een gift te geven.
Ook hebben we giften gegeven aan de Voedselbank Arnhem en Stap in Kids Ede. Met de
voedselbank zijn we in het najaar gestopt. Dit was nodig om de website deels vooruit te betalen
en een investering te doen in het boek Kerosine voor Discipelschap.
8. Financiën
De inkomsten kwamen vooral van de giften van de gemeenteleden. Ook kwamen er specifieke
giften binnen voor het te schrijven boek van Salvo. Er is geïnvesteerd in het boek Kerosine
voor Discipelschap. Deze investering verwachten we in 2018 terug te ontvangen.
9. Relaties met andere kerken
We vinden het belangrijk om in relatie te staan met andere gemeenten: Pinksterzending
R’woerd, lokale VPE-gemeenten, VPE-regio oost en het leidersnetwerk Heartlink van Jan
Pool. Ook blijft Dynamis aangesloten bij het Pioniersnetwerk Arnhem e.o. Salvo mag impliciet
de VPE-voorgangerskring van Arnhem leiden. In 2017 zijn we aangesloten bij Hart voor
Arnhem en het OKO overleg (overleg tussen gemeente Arnhem en Arnhemse kerken).

