
Beste kerkelijke gemeente, broers en zussen in Christus,
 
Graag willen wij uw aandacht en medewerking vragen voor het volgende!
 
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart organiseren wij een groots evangelisatieproject in Harderwijk. 
Het project, dat bekend is onder de naam VICTORY, zal plaatsvinden in het Dolfinarium. 
 
VICTORY is een avondvullende theater- en muziekvoorstelling, waarin het evangelie centraal 
staat. We voeren bezoekers mee met het verhaal van de Bijbel vanaf de schepping, de zondeval, 
de belofte, het verbond, de Verlosser naar uiteindelijk de grote ‘Victory’! Men kan uitzien naar een 
prachtige theaterbelevenis, waaraan verschillende bekende christelijke artiesten meewerken, 
zoals Pearl Jozefzoon, Ralph van Manen, Elvis E., Talitha Nawijn en Grace & Glory. Zij brengen 
muziek van Nederlandse bodem, Sela, Opwekking en Psalmen voor nu, gecombineerd met 
hedendaagse popmuziek, toneel en dans.
  
Omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken met deze unieke vorm van evangelisatie, willen 
we u vragen ons te helpen het project bekendheid te geven! Wilt u daarom:

•  bidden voor Gods zegen over dit project?
•  onze poster en flyers op een goed zichtbare plaats in uw kerkgebouw ophangen/neerleggen?
•  onze trailer (bij voorkeur op zondag 11 en 18 februari a.s.) voorafgaand of na afloop van de   
   dienst vertonen? Link naar trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xoUsnT6wwLk
•  het bijgevoegde bericht plaatsen in de nieuwsbrief / kerkblad van uw gemeente?
•  meehelpen om het project VICTORY bekendheid te geven door ons evenement te delen op de 
    Facebookpagina/site van uw gemeente? https://www.facebook.com/Victoryhetheleverhaal

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!
Meer informatie en beeldmateriaal over het project kunt u vinden op 
www.victoryharderwijk.nl/pers

Met vriendelijke groeten,
Team VICTORY, samengesteld team uit diverse kerken uit Harderwijk e.o.
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dans, muziek, film & theater.

23 & 24 maart 2018



Bericht voor nieuwsbrief
 
Uitnodiging theatervoorstelling VICTORY – deel het evangelie met een ander!
 
Ben jij of ken jij iemand die benieuwd is naar hét verhaal van de Bijbel? Bezoek dan op 
vrijdag 23 of zaterdag 24 maart de voorstelling VICTORY in het Dolfinarium in Harderwijk! 
VICTORY is een avondvullende theater- en muziekvoorstelling, waarin het evangelie centraal 
staat. 

Laat je meevoeren met het verhaal van de Bijbel vanaf de schepping, de zondeval, de 
belofte, het verbond, de Verlosser naar uiteindelijk de grote ‘Victory’! Bereid je voor op een 
prachtige theaterbelevenis, waaraan verschillende bekende christelijke artiesten 
meewerken, zoals Pearl Jozefzoon, Ralph van Manen, Elvis E., Talitha Nawijn en Grace & 
Glory. Zij brengen muziek van Nederlandse bodem, Sela, Opwekking en Psalmen voor nu, 
gecombineerd met hedendaagse popmuziek. Geniet van een avond vol zang, dans, 
muziek, film en theater.
 
Neem je buren, familie, vrienden en/of collega’s mee en laat ze kennis maken met het 
evangelie. Beleef samen met hen het hele verhaal van de Bijbel, beleef VICTORY!

 
Meer informatie www.victoryharderwijk.nl
Koop je kaarten op www.truetickets.nl/victory
 

Het hele Bijbelverhaal in zang, 
dans, muziek, film & theater.
Neem iemand mee waarmee
je het Evangelie wilt delen!


