
De warmste zomer ooit in Slovenië dooft 
langzaam uit. Veel sneeuwliefhebbers kijken 
enthousiast uit naar de winter, maar anderen, 
die meer van warme dagen houden, hebben 
daar niet zoveel mee. Naast het hebben van 
zeer goed weer zijn er ook veel bijzondere 
dingen gebeurd, die we graag met u willen 
delen.  
 
ENGELS JEUGDKAMP 
De belangrijkste gebeurtenis in de maand juni 
was het zevende Engelse jeugdkamp in 
Radovljica. Dit jaar heb ik voor het eerst de leiding 
overgegeven in handen van mijn collega Chris 
Wick. Met de onmisbare hulp van Stephanie 
Rogers en het team uit de Verenigde Staten is het 
een geweldig kamp geworden. Ik meen zelfs te 
kunnen zeggen, dat dit kamp het beste is wat ons 
ooit is overkomen. Hieronder een paar 
opmerkelijke dingen: 

 In totaal waren er 36 jongeren, de meeste van 
hen nieuwkomers. 

 We kregen de kans om het evangelie elke dag 
met hen te delen en niet alleen op de speciaal 
daarvoor bestemde afsluitende avond. 

 Er waren geen gevallen waar we in hoefden te 
grijpen. 

 Er was een geweldige samenwerking tussen 
de teams van de VS en die van Slovenië.  

 Veel van de jongeren hadden een verlangen 
om meer over God te willen weten. Met hen 
zullen wij de "Look" bijbelstudie doen (hoe 
ontwikkel je een relatie met de Heer). 

 Vijf van deze jongeren zijn na afloop van het 
kamp al in onze gemeente geweest en een 
paar van hen zijn blijven komen. 

 
In de afgelopen zeven jaar hebben we 
voortdurend het werk van Gods handen ervaren, 
maar deze zomer slaat echt alles!. Alle eer aan de 
Heer!!! Ons gebed is dat alle jonge mensen in 
aanraking zullen komen met  Jezus, ook hun 
Redder zodat ze een hechte relatie met Hem 
zullen krijgen.  

 
KRIZ  
Kriz is een discipelschapstraining van twee jaar 
voor studenten. In deze cursus leren ze hoe 
anderen bereikt kunnen worden voor Jezus 
Christus en om discipelen van hen te maken. Het 
programma staat open voor jongeren in heel 
Slovenië die hun bediening handen en voeten 
willen geven. Vier jongeren uit Radovljica  - Anton, 
Denis, Ajda en Neža – hebben we deze cursus 
aanbevolen. Tijdens de cursus heb ik een week 
met hen opgetrokken en het is bemoedigend om 
te zien hoe zij ervaren dat God hen roept om Hem 
te dienen. Zij zijn onze toekomstige medewerkers. 
Ook door hen kijk ik met verlangen uit om te zien 
wat God in petto heeft voor Slovenië. 
 
KERK 
In onze eigen gemeente blijft het goed gaan. We 
hebben onze zondagse samenkomsten verplaatst 
naar een ander gebouw. Dit gebouw is veel meer 
geschikt voor het groeiend aantal mensen, dat 
daar bijeenkomt. De zaal kan plaats bieden aan 
meer dan honderd mensen. De stoelen staan van 
tevoren al klaar en er is een geluidssysteem. 
Onze vorige ruimte was slechts een klein 
klaslokaal. Met een zustergemeente hadden we 
de grotere ruimte al een keer eerder gebruikt voor 
een doopdienst. Er was genoeg ruimte voor ons 
allemaal. Na de kerkdienst nodigden we iedereen 
uit voor de maaltijd bij ons thuis. Daarna gingen 
we naar de rivier op minder dan tien minuten 
loopafstand van ons huis voor de doop. Het was 
onvergetelijk.  
 
Vanaf september houden we steeds drie 
zondagen achter elkaar een bijeenkomst. De 
vierde zondag doen we dat dan niet om die tijd te 
kunnen besteden bij onze families, vrienden en de 
kans te hebben mensen uit te nodigen in onze 
huizen om Christus met hen te delen. 
 
In de komende weken wacht ons een belangrijke 
taak. We zullen oudsten, helpers en leiders in 
onze kerk kiezen. Hiervoor is gebed dringend 
nodig! Bid ook dat de Heilige Geest mij zal leiden, 
tot mij zal spreken en me wijsheid zal geven in 
mijn pastorale bedieningen met de wekelijkse 
preek. . En bid vooral voor ieder individu die naar 
onze kerk komt. Het merendeel van hen heeft zijn 
leven nog niet overgegeven aan Jezus. Ook zijn 
er nieuwe gelovigen die nog moeten groeien. Bid 
dat Gods liefde hen zal veranderen zodat ze gaan 
verlangen naar een echte relatie met Jezus 
Christus 
REIS NAAR DE VS 
We hadden het bijzondere voorrecht dit jaar met 
een groep van tien jongeren naar de VS te mogen 
gaan. De bedoeling van deze reis was om de 
onderlinge band te versterken, hen te leren hoe 
het leven is in de christelijke gezinnen die hen 
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‘Ten slotte, broeders en 
zusters, schenk aandacht aan 

alles wat waar is, alles wat edel 
is, alles wat rechtvaardig is, 
alles wat zuiver is, alles wat 
lieflijk is, alles wat eervol is, 

kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient.’ 

Filippenzen 4:08   

Lieve familie in de bediening,   

ons eerste jubileum viering van onze kerk 



Het is ons diepste verlangen dat de mensen in Slovenië 
God in hun diepste behoeften zullen leren kennen. 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | De 

fam Forjan is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hen steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/geven of op:  
ING 254997 t.n.v. Stichting ECM-

Nederland, Deventer o.v.v.  
 “fam Forjan” |  

 

Forjan’s Ministry - Lancovo 9E 
Radovljica 4240 - Slovenië- +386 41 
419071 - sebastian.forjan@ecmi.org 

BLOG: www.sgforjan.com  
 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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verlangt 
 Slovenië  

naar zingeving 

Anton wordt lid van ons team 

Doopdienst in de natuur 

Hartelijk welkom in de dienst in de VS 

krijgen: leren hoe jeugdsamenkomsten 
geleid moeten worden; Bijbelstudies 
houden met jongeren; allerlei hulp in de 
kerk. Het jaar daarna wil hij graag naar het 
Bible College in Hongarije. Dit is een 
enorme stap voorwaarts voor ons in 
Slovenië. Er zijn slechts enkele Sloveense 
werkers en we hebben al jaren gebeden 
dat God aan hen wil toevoegen.  
 
Bid voor Anton dat God  hem zal toerusten 
voor dit werk. Bid ook, dat het financieel 
allemaal mogelijk zal worden. Het is nodig, 
dat we donateurs vinden, die Anton dat 
jaar willen sponsoren. Als u dat op uw hart 
heeft, laat het ons weten. 
  
We zijn enorm dankbaar dat we met 
zovelen in Europa mogen samenwerken in 
de bediening van het evangelie. 
  
 

Sebastian en Gloria  

Forjan   

hebben opgevangen en ook samen 
plezier te hebben. Onze ervaringen met 
deze gezinnen gingen zelfs nog verder: de 
families hebben ons in alle liefde als hun 
eigen kinderen opgevangen. De jongeren 
hadden dit nooit eerder meegemaakt; ze 
waren diep geraakt.  
 
In de kerkdienst daar werden we hartelijk 
verwelkomd. Het was deze kerk van 
waaruit de laatste vier jaar verschillende 
teams zijn uitgezonden om in Slovenië te 
werken onder de jongeren in de Engelse 
jeugdkampen. Dit is wat enkele jonge 
mensen hebben gezegd over hun reis 
naar de VS: 
 

 De gastvrijheid van het gezin waar ik 
was opgenomen was hartverwarmend; 
iets wat ik nog nooit eerder had 
meegemaakt. 

 De kerkdienst hier was absoluut niet 
saai; heel anders dan wat ik in (de 
rooms-katholieke kerk van) Slovenië 
gewend was.  

 Deze reis was onvergetelijk. 

 We waren als één grote familie bij 
elkaar op deze reis en we spreken 
elkaar nog elke dag, zelfs nu we weer 
thuis zijn. 

 
We hadden veel gelegenheid om tijdens 
deze reis het evangelie met de jongeren 
te delen en te spreken over de zin van het 
leven, die alleen Jezus Christus hen 
geven kan. Na terugkomst in Slovenië 
hebben we een avond georganiseerd voor 
hun ouders. We lieten hen foto’s zien van 
onze reis en vertelden hen over een 
aantal van onze favoriete momenten. We 
hebben ook Amerikaanse toetjes voor hen 
klaargemaakt.  
 
Ouders waren ons heel dankbaar dat wij 
hun kinderen meegenomen hadden om 
hen een onmisbare levenservaring te 
laten opdoen. Als ze alleen als toerist 
meegegaan zouden zijn, hadden ze deze 
ervaring nooit opgedaan. De ouders 
waren zich daarvan zeer bewust en dat 
vergrootte nog hun dankbaarheid. Nu 
bidden wij, dat alles wat deze jongeren 
hebben gezien en gehoord een verlangen 
in hen naar boven zal brengen om God te 
leren kennen en volwaardige leden van 
onze geloofsgemeenschap hier te worden. 
VANUIT RADOVLJICA  
In december zal het zeven jaar geleden 
zijn dat Gloria en ik naar Radovljica zijn 
verhuisd. Anton is al bij ons vanaf het 
eerste begin, hij was toen 11 jaar oud. We 
hebben zijn geloof zien groeien, evenals 
zijn verlangen naar zijn bediening en naar 
God. Komende maand zal hij lid worden 
van ons team van leiders. Dan begint zijn 
stage bij ons. Hij zal de volgende taken 

KRIZ trainen van jongeren 

Geen jeugdkamp zonder kampvuur 
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