
KINGDOM CULTURE
BIJBELSCHOOL

Word in 7 donderdagavonden ondergedompeld in Gods Aanwezigheid en toegerust met 
Bijbels gefundeerd apostolisch en profetisch onderwijs. Het zal je leren om te wortelen 
in je identiteit in Christus en in het ontwikkelen van je bovennatuurlijke gaven! 



Kingdom Culture Bijbelschool 
Advanced is een korte parttime 
Bijbelschool. De school is erop 
gericht om je geestelijk en 
praktisch toe te rusten om in het 
plan van God voor jouw leven te 
wandelen. We gaan er vanuit dat 
je een mate van basis kennis hebt 
vanuit het Woord van God. Je zult 

toegerust worden op verschillende 
gebieden die nodig zijn om met 
geloof, eer en effect te bouwen 
aan Gods Koninkrijk. De school 
opereert vanuit een profetische 
en apostolische bediening, 
waaruit ook de gastdocenten 
zijn uitgenodigd. Topics die langs 
zullen komen zijn onder andere:

KRACHTIG
BIJBELS ONDERWIJS

Nieuwe Verbond

Stad op de Berg

Leven door de Geest

Profetisch leven

Cultuur van eer

Koninklijk Leiderschap

Leven van Invloed

Apostolische Mindset

Koninklijke Welvaart



APOSTEL JARNO 
VAN DIJK 

Jarno is getrouwd met 
Liesbeth en ze hebben twee 
kinderen, Jeftha en Micha. 
Samen met zijn vrouw 
Liesbeth is hij oprichter van 
Kingdom Culture Ministries. 
Een apostolische bediening 
die in binnen- en buitenland 
kerken en organisaties 
versterkt door middel van 
spreekbeurten, trainingen en 
conferenties. Hun missie is 
de Kerk op te bouwen en toe 
te rusten. Om Haar te helpen 
opwekking te ervaren en door 
reformatie van binnenuit naar 
buiten de wereld te laten zien 
dat Jezus leeft! 
Tijdens zijn bediening 
ontvangen veel mensen 
profetische bemoedigingen 
en gebeuren er tekenen en 
wonderen die het woord 
bevestigen.

APOSTEL PRINCE 
PHILIP WILLIAMS

Apostel Prince is geboren 
in Jamaica. Hij heeft een 
internationale bediening en 
geeft leiding aan Apostolic 
Center in Hoorn. 
Zijn bediening uit zich in 
een sterke zalving voor 
bevrijding en profetie en 
God gebruikt hem om door 
gefundeerd onderwijs mensen 
te reformeren om te leven als 
zonen van het Koninkrijk. 

APOSTEL ARLEEN
 WESTERHOF

Samen met haar man geeft 
apostel Arleen leiding aan 
Gods Embassy in Amsterdam 
en reist ze de wereld rond 
om mensen te trainen in 
het profetische. Ook is ze 
de oprichtster van Economic  
Summit en de Nederlandse 
Profetische Raad. Ze heeft 
een sterke profetische zalving 
en haar onderwijs zal je 
vrijzetten om nog meer te 
leven met de Geest van God.

DOCENTEN



Stichting Kingdom Culture Ministries

Tel: 06 22 14 56 06

Email:  info@kingdomculture.nl

WWW.KINGDOMCULTURE.NL

De bijbelschool is gratis, maar we verwachten wel een commitment bij aanmelding 
dat je ook daadwerkelijk alle 7 avonden aanwezig zult zijn m.u.v. plausibele redenen 
zoals ziekte. We vertrouwen erop dat dit zal worden gerespecteerd.

AANMELDING VIA

WWW.KINGDOMCULTURE.NL/BIJBELSCHOOL

INFORMATIE

Data: donderdag

4, 11, 18, 25 Maart

1, 8, 15 April

Locatie: Galvanistraat 23, Nijkerk

Tijden:

19.15 uur inloop koffie en thee

19.45 uur start met aanbidding

22.00 uur einde

Kosten: Gratis, er zullen offers opgehaald 

worden zodat iedereen kan komen en kan 

geven naar vermogen. 


