TRANSFORMEER
JE STAD

Hoe gebruik jij jouw invloed
door jouw business om de
wereld te veranderen?
Je bent gemaakt om grote
dingen te doen! Maar hoe
begin je? Verlang je ernaar
Gods Koninkrijk eindelijk
te zien doorbreken in
de maatschappij zowel
in Nederland als in het
buitenland?

“HOE KUNNEN WE
GOD’S KONINKRIJK
ZIEN BINNENKOMEN
IN ELKE HOEK VAN
ONZE WERELD?”

God houdt van je en heeft een unieke
blauwdruk voor je leven, maar het is
aan jou deze te vinden en te beleven. Jij
kan het verschil maken in deze wereld.
Het is tijd om te kijken naar jezelf, zoals
God doet; geliefd en met een uniek doel
ontworpen.
Hedendaagse verhalen vermengd met
Bijbelse anekdotes en praktische adviezen
staan in deze seminar centraal. Ed Silvoso
laat zien hoe God vandaag intervenieert
in persoonlijke aangelegenheden om mensen en naties te transformeren naar het
beeld van Gods Koninkrijk. Het brengen
van vrede, gerechtigheid en vreugde!
Praktische voorbeelden vanuit de hele
wereld komen voorbij; Thailand - corruptie
beëindigd , Juarez Mexcico- Wonderen tot
stand gebracht, Indonesië - Systematische
armoede beeindigd, New Jersey - Criminaliteit dramatisch gedaald, Hawaii - Honger
uitgeroeid , Filipijnen - Steden getransformeerd, Hong Kong - Justitie bevorderd
Ed Silvoso is het meest bekend door zijn

rol in de “Transformatie Beweging” en
wordt gezien als de architect van de moderne beweging. Hij combineert verschillende christelijke en sociale elementen
om lokale gemeenschappen en de markt
te wijzigen. Zijn term “marketplace”
omvat bedrijven, onderwijsinstellingen en
overheidsinstanties en is van toepassing
op huwelijk, politiek, cultuur en werkplek.
Hij laat christenen zien, hoe deel te nemen
aan een ongeëvenaarde marketplace
transformatie.
Hoe kunnen we God’s Koninkrijk zien binnenkomen in elke hoek van onze wereld?
Leer van zijn vijf paradigma’s voor de
uitvoering van verandering: het onderwij-

zen van naties, het terugwinnen van
de markt, je werk zien als aanbidding,
met God’s hulp het kwaad overwinnen in alledaagse situaties en het
wegnemen van systematische armoede. Vervolgens worden we uitgedaagd
om onszelf te transformeren en door
dit te doen, transformeren ons gezin,
school, business en natie.
In dit seminar onthult Ed Silvoso,
een bewezen praktische actieplan,
gebouwd op realistische strategieën
en tactieken, die jou laten zien hoe je
het geestelijke klimaat van jouw stad
kan veranderen. Voor een dynamische
Kerk, die werd geboren in de straat;
is het niet meer een verre droom
maar een realiteit die snel nadert. Jij
kunt jouw stad, jouw natie terugwinnen voor Christus. En gerechtigheid
brengen.
Welk tijdstip is beter dan nu!
Van harte uitgenodigd,
Siebe en Volke Slagter
SVision Management consultants
Dick en Arleen Westerhof
Coalitie voor Apostolische Reformatie

Voor wie?
Het is onze opdracht om
het Koninkrijk van God te
brengen in de wereld.
Het oorspronkelijke mandaat van de mens
is te heersen als rentmeester over de
schepping (Gen. 1: 26-28) zodat de mens
Gods heerschappij zichtbaar kan maken
op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters
zouden leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan Zijn
discipelen de opdracht om het koninkrijk
te brengen (Matt. 10). Dit houdt veel meer
in dan alleen het evangelie van redding.
Dat is ook vrede, gerechtigheid en vreugde brengen aan een wereld die in nood is.
De tijd waarin we leven vraagt om een
aanpak, waarin wij als christenen opstaan en onze plaats in de maatschappij
innemen. Omdat een blijvende transformatie staat of valt met goed leiderschap
organiseren we trainingen voor leiders uit
business en politiek om deze transformatie
vorm te geven en invloed en impact te
hebben in de samenleving.

RETURN HOME
EQUIPPED &
EMPOWERED TO
ACCOMPLISH
YOUR DREAMS!

Programma 11 mei

Kosten &
aanmelden

13.30 Registratie
14.00 Inleiding thema
ing. Siebe Slagter M.Sc, gastheer
14.10 Hoe kunt u uw invloed aanwenden in de ‘Marketplace’
om de Wereld te veranderen
dr. Ed Silvoso
15.30 Pauze
16.00 Wijzig uw Marktbenadering
en U Verandert de wereld
dr.Ed Silvoso
17.15 Profetische bediening voor
degenen die profetische richting willen voor hun leven
dr. Arleen Westerhof

Deelname bedraagt €75,Dit is inclusief het buffet.

18.00 Warm en koud buffet
19.00 Einde meeting
19.30 - 22.00
Dr. Ed Silvoso is de spreker bij een
CAR seminar in het
Dominion Centre. Wij nodigen je
hiervoor uit. Kosten: Offergave.

Graag aanmelden per
email info@svision.nl.
Wij sturen u dan bevestiging
deelnameformulier.

Waar vind je ons?
Dominion Centre Amsterdam
Ellermanstraat 30
1114 AK Amsterdam
020-8000150

CONNECT WITH
INFLUENCERS WHO
ARE TRANSFORMING
INDUSTRIES, CITIES
AND EVEN NATIONS

Dr. Ed Silvoso

Ing. Siebe Slagter M.Sc

Dr. Ed Silvoso, oprichter en voorzitter
van Harvest Evangelisatie en de internationale Transformation Network
(2.000 leiders op zeven continenten),
wordt erkend als een strateeg en betrouwbare Bijbel leraar die is gespecialiseerd in transformatie in het land en
de markt door het coachen van leiders
hoe zij de kracht en de aanwezigheid
van God in de markt kunnen brengen.
En hun invloedssfeer getransformeerd
zien worden als een eerste stap voor
het brengen van het Koninkrijk van
God in het bedrijfsleven, onderwijs
en overheid. Zijn eerste boek “Anointed for Business is de basis van deze
stroming binnen de theologie. Andere
bestseller boeken van hem zijn That
None Should Perish, Prayer Evangelism, Women: Gods Secret Weapon
and Transformation. Hij is tevens de
producer van de DVD “Transformation
in the Marketplace “

Ing. Siebe M.Sc studeerde chemische technologie in Groningen en
bedrijfskunde aan de Universiteit van
Lincolshire and Humbersite. Voor zijn
Masters degree won hij een Europese onderzoeksprijs voor praktische
toepasbaarheid. Iets wat hem nu nog
steeds typeert in zijn werk; Praktisch!
Vanuit zijn adviespraktijk op het
gebied van selectie, inzet en ontwikkeling van mensen ontwikkelde Siebe
specifieke programma’s voor het sterk
positioneren van ondernemers en hun
onderneming (Corporate Identity).

“Getraind in zowel Theologie als Business. Met ervaring in het bankwezen,
ziekenhuis en Financiele administratie.

Sinds 2007 is hij werkzaam als
zelfstandig strategie consultant
en personal coach. Met zijn
achtergrond in (bedrijfs)psychologie
en zijn commerciële ervaring in diverse
(internationale) organisaties coacht hij
directieleden, ondernemers en professionals op leiderschap.

