
Jaarverslag gemeente Dynamis 2018 

 
Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien (1 Kor. 3:7b) NBV 

 
 
1. Inleiding 
2018 beschouwen we als het jaar, waarin meer vrucht zichtbaar is geworden. 

 
2. Gebed voor inzicht in het bovennatuurlijke 
We baden en vastten dat God in samenwerking met ons en dóór ons heen, Zijn goedheid, 
genade en heerlijkheid op bovennatuurlijke wijze laat zien in onze omgeving. 
We verkenden in het Arnhemse manieren om gebed een bredere basis te geven; in vormen 
van voorbede en in aantal mensen die voorbede verrichten. Dynamis is met het 
pioniersnetwerk Arnhem e.o. en het Stadsklooster initiatiefnemer van de Arnhemse 
gebedskalender. Deze vindt in breed kerkverband, van pinkster tot katholiek een positieve 
basis (± 60 mailadressen). Met de PZ R’woerd heeft Dynamis met hun gemeenteleden op 
maandelijkse basis een voorbedeavond gehad.  
Rond de 30 mensen ontvangen de Dynamis gebedsmail. Dit zijn er 5 meer als het jaar ervoor. 
Rondom het boek van Salvo is gelegenheid gegeven om met elkaar te bidden voor de landing 
van het boek. Ook is er betrokkenheid bij gebed voor de organisatie Village of Peace. 
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:  “Niets wordt geboren zonder intimiteit” 
In het dagelijks leven, vindt er discipelschap plaats met 6 mensen, zo ook stimulans naar 
leiderschap, wat deels ontstaat. 
Er zijn in 2018 meerdere activiteiten geweest die gericht waren op leiderschap. Het boek 
‘Kerosine voor Discipelschap’, de daaruit volgende leidersdag op 3 maart in Ede met Piet van 
Walsem (waar 20 mensen aan deelnamen), de groep We Disciple, de groep Disciples on the 
Road, Heartlink ontmoeting in de regio Veenendaal-Ede-Arnhem en Salvo gaf een ochtend 
training voor gemeente De Vluchtheuvel tijdens hun discipelschapscursus Overflow. 
In 2018 is door Monique & Salvo met 2 bezoeken geïnvesteerd in de relatie met Tineke 
Bouwman, een vrouw met een profetische bediening die ver over onze landgrenzen reikt. 
Mede dankzij Gods input via haar, kon Salvo gerichter bouwen aan leiderschap. “Niets wordt 
geboren zonder intimiteit”. Dat was een kernzin tijdens een profetie. Zodoende dat Salvo zich 
daar meer op heeft toegelegd: geestelijke intimiteit met God en de mensen die met hem 
optrekken rondom discipelschap. 
De groep Disciples on the Road is voor de zomervakantie ontstaan en kent nu inclusief Salvo 
4 deelnemers, waaronder een aantal relatief jonge leiders. 

 
 4. Evangelisatie 

In 2018 zijn we gericht geweest op niet-christenen. Het boek Kerosine voor Discipelschap 
heeft feitelijk niet-christenen in contact gebracht met de boodschap van het evangelie, door 
betrokkenheid van deelgroepleden bij het boek. We hebben in januari deelgenomen aan het 
Riverboatproject van OM en aan TEAR conferentie eind januari. De eerste was direct gericht 
op evangelisatie, de 2e ging over evangelisatie. Ook waren er gezamenlijke activiteiten: ‘samen 
eetmomenten’, bowlen, pinksterpicknick, eindejaarsontmoeting met eten en delen van het 
Woord, poolen, één op één momenten en interviews voor afstudeerproject van Vincent Dolfing. 
Alle maakten bijzondere ontmoetingen in het dagelijkse bestaan. En zodoende ook 
ontmoetingen tussen christenen en mensen die God zoeken.  
 
 
 
 



5. Deelgroepen en andere groepen. 
In 2018 zijn er één deelgroep en één andere groep ontstaan, genaamd ‘De Bijeenkomst’. Ook 
is de groep We Disciple ontstaan. Een groep die bovenlokaal actief is. In 2018 waren dat 
inclusief Salvo 3 mensen. We zoeken daarin groei naar meer leiders.  

 
6. Onderwijs 
We maken vooral gebruik van bestaand onderwijsmateriaal en vragen bedieningen om 
onderwijs te geven op één van onze activiteiten. Leidraad van het onderwijs in 2018 is het 
gebed ‘Het Onze Vader’, de 3 boekjes van Jan Pool Intimiteit, Identiteit en Autoriteit, Goliath 
de Baas en Kerosine voor Discipelschap. 
 
7. Celebrations 
In december is tijdens een ontmoeting met Tineke Bouwman het idee geboren voor 

celebrations. Hiervoor is tijdens de eindejaarsontmoeting van Dynamis speciaal voor gebeden.  
 

 7. Goede werken 
We gaven in 2018 aan goede werken: Stap in Kids Ede en Village of Peace. Verder 
onderzochten Dennis en Salvo op welke manier we het werk kunnen ondersteunen van Jorrit 
en Ellen Zelle onder zigeunerkinderen in Roemenië. Salvo is inmiddels uitgenodigd om naar 
Roemenië te komen. Daar is (nog) niets uit voortgekomen. We gebruikten ook budget voor 
individuele ondersteuning van mensen die financiële steun nodig hebben of steun ‘in natura’. 
 
8. Financiën 
Hans Vening voert het penningmeesterschap uit op basis van een offerte(prijs) en doet het 
daarmee vanuit zijn onderneming. 
De algemene betalingen van Dynamis vinden zoveel mogelijk plaats via internetbankieren. 
Alleen de penningmeester is daarvoor gemachtigd. De voorzitter beheert de bankpas voor 
kleine betalingen, beheert een pinautomaat als mensen kleine betalingen willen doen en hij 
mag inzage hebben in de zakelijke rekening via internet. 
De inkomsten zullen vooral komen van de giften van mensen die aangesloten zijn bij Dynamis, 
maar kunnen ook komen van derden als het gaat om bijvoorbeeld inschrijfgeld voor een 
training of specifieke giften. We hebben bijvoorbeeld een gift gehad van de uitgever Great Life 
Publishing. Ook werd een deel van de opbrengst van het boek Kerosine voor Discipelschap 
teruggestort door de schrijver. Dynamis heeft daarnaast 50 van deze boeken ingekocht, die in 
de loop van het jaar deels verkocht werden of geschonken. 

 
9. CHE-afstudeerproject 
Dynamis heeft CHE-theologiestudent Vincent Dolfing opdracht gegeven voor een 
afstudeerproject. Onderzoeksvraag is hoe geloofsonderwijs bijdraagt aan de vorming van 
Dynamis. Dit heeft o.a. geresulteerd in een aantal interviews met mensen die op de 
(deel)groepen komen. De eindscriptie wordt begin 2019 verwacht. We bekijken daarna wat we 
met de aanbevelingen kunnen gaan doen. 

 
9. Relaties met andere kerken en bedieningen 
We onderhielden relatie met andere gemeenten en bedieningen: PZ R’woerd, andere lokale 
VPE-gemeenten, zoals De Vluchtheuvel, VPE regio Oost, pioniersnetwerk Anrhem e.o., Hart 
voor Arnhem, het leidersnetwerk Heartlink van Jan Pool, regionaal leidersontmoeting Heartlink 
Ede-Arnhem, Lighthouse in Rilland, Village of Peace, het OKO-overleg en Becoming Alive 
Ministries, waar Salvo algemeen bestuurslid van is geworden. Verder is er relatie met de C3 
gemeente in Arnhem en met de Connectkerk in Ede. De VPE-voorgangerskring is na de zomer 
gestopt. Er is ook relatie met Radio Ede FM, Salvo mocht in het programma ‘ De Openbaring’ 
een paar keer een preek houden. Waaronder ook een interview voor zijn boek ‘Kerosine voor 
Discipelschap’. 

 



10. Coaching/mentorschap 
Salvo ontvangt coaching/mentorschap van Michiel Santman (medevoorganger The Shelter 
Haarlem) en mentorschap van Piet van Walsem. Tineke Bouwman geef profetische input aan 
aan Dynamis als geheel. De verwachting is dat er in 2019 meer leiders een keer meegaan 
naar Rilland of dat Tineke een keer met leiders naar Arnhem komt. 

 


