
 
 

Mattias Demaerel woont in Mechelen en heeft samen 
met zijn vrouw drie kinderen. Hij is actief als 
jongerenwerker bij de International Baptist Church in 
Wezembeek-Oppem en heeft in 2014 mee 'Recruits' 
opgestart: een beweging van zelfvermenigvuldigende 
discipelschapsgroepen die ondertussen over heel 
Vlaanderen verspreid zijn. Mattias heeft enkele 
boeken geschreven en is regelmatig gastpredikant in 
kerken in Vlaanderen en Nederland. Hij getuigt: “Ik 
hou van Jezus, mijn vrouw en kinderen, mijn familie 

en vrienden, de Bijbel, sport, muziek en lekker eten en kijk er enorm naar uit 
om jullie beter te leren kennen op Pinkstermaandag! Tot dan!” 

 

  

 

 “Cross That Bridge” (steek de brug over) is een groep christenen - oecumenisch 
gericht en van verschillende generaties - die mensen van alle leeftijden wil leiden 
in lofprijzing via muziek en gesproken gebed. Zelf hebben zij allen een 
persoonlijke relatie met Jezus en willen zij hun geloof voortdurend verdiepen. In 
verbondenheid met elkaar willen zij ook hun muzikale competenties verder 
ontwikkelen. Zij plaatsen God centraal en laten zich inspireren door de Heilige 
Geest. Dat doen zij niet alleen in hun dienstwerk, maar ook in hun dagelijks leven. 
Als band zijn zij lokaal werkzaam in de parochie van Merelbeke-Oosterzele. 
Daarnaast willen zij ook lofprijzing brengen in heel Vlaanderen. Zij getuigen: “We 
hopen zo andere christenen vertrouwd te maken met lofprijzing en vooral jonge 
mensen te inspireren tot navolging van wat wij doen”. 

Robert Lammertijn is een Rooms-Katholiek diaken 
met een fulltime opdracht van het bisdom Brugge. 
Hij is ook Godly Playverteller in verschillende 
schoolgemeenschappen. 
Godly Play is een speelse methode van geloofs-
initiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op 
de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van 
verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly 
Play. De verhalen worden sober en authentiek ver-
beeld met behulp van spelmateriaal. 

Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het 
bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play reikt een 
taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. 
Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Godly Play voedt en 
inspireert het groeien in geloof. Godly Play helpt jong en oud om in dialoog met 
de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op 
zingevingsvragen. 

 

MATTIAS DEMAEREL SPREEKT OVER… 
 
Jezus zegt dat Zijn Woord op vier verschillende 'bodems' terecht kan komen 
(Marcus 4, Matteüs 13). Slechts één van die vier is vruchtbare grond die een 
30-, 60- of zelfs 100-voudige oogst voortbrengt. Wat maakt nu dat sommigen 
ontvankelijk zijn voor het werk van de Heilige Geest en anderen niet? Zelfs 
toen Jezus als mens voor hen stond, viel de ene in aanbidding aan Zijn voeten 
en wou de andere Hem gekruisigd zien! 2000 jaar later zien we dat dit nog 
steeds van toepassing is wanneer we met onze vrienden, familie en kennissen 
praten over Jezus. De ene wijst Hem af en de andere kan niet genoeg van Hem 
krijgen. Hoe komt dit en wat zijn de implicaties hiervan voor de opdracht die 
Jezus ons geeft om alle volkeren tot Zijn discipelen te maken? Tijdens deze 
lezing onderzoeken we een rode draad die van Genesis tot Openbaring loopt 
en die ons aanspoort om onze relatie met God en elkaar op een 
compleet vernieuwde manier te gaan beleven.  



E 313: Luik/Hasselt/Antwerpen. Afrit 24: Laakdal/Geel/Mol. 
Richting Meerhout via N102 volgen. Daarna de borden Mol volgen 

via N110. Aan de verkeerslichten rechtsaf richting Lommel via N71 
en aan de 3e lichten links richting Postel. Aan de volgende ver-
keerslichten rechtdoor. De ingang van Sunparks is aan de rech-

terkant. 
E34: Antwerpen/Turnhout/Eindhoven. Afrit 26: 
Arendonk/Mol/Retie. Volg richting Mol/Retie/Molse Meren. Bij het 

binnenrijden van Retie links de richting Postel. Volg de borden 
‘Molse Meren’ en verder de borden ‘Sunparks’. Ingang Sunparks aan 
de linkerkant. 

 

 
Dagsoep met stokbrood en boter, cruditeiten/saladbar, vol-au-

vent, stoofvlees, frietjes, fish & chips, pasta carbonara, pasta bo-
lognaise, vegetarische pasta, ijs als dessert. 
Hierbij zijn waters, koffie/thee inbegrepen. 

Wie wenst deel te nemen aan het lunchbuffet 
stort vóór 1 juni € 20,00 op rekening (kinderen tot 11 jaar: € 12.00) 
BE19 7360 6009 6012 van KCV Evangelisatie, 8700 Tielt 

met de mededeling: “Pinksteren 2022” + naam en voornaam. 
Omwille van de toegelaten capaciteit 
is het aantal plaatsen voor het buffet beperkt tot 200. 

 
Deelname aan de viering is gratis. Vrije bijdrage is welkom. 

Steunen kan via rekening BE19 7360 6009 6012 van KCV 
Evangelisatie, 8700 Tielt 

met de mededeling: “Steun Pinksterviering 2022”. 
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