
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn, 

 

Thema: 
 

‘DE UITDAGING VAN DE ISLAM EN DE ROEPING VAN DE KERK’ 
 

 
 

Ds. C.W. Rentier 
Predikant - directeur van de Stichting Evangelie & Moslims 

 

Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over ds. Rentier en zijn werk 

 

 

Datum:   D.V. woensdagavond 4 maart 2020 
Plaats:   Het Hooge Pad, Papenberg 5, Beekbergen 
Tijd:  19.45 uur. 

 

Vanaf 19.30 uur: ontvangst met koffie/thee. 
 

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten. 
  



Ds. Cees Rentier (1963) is sinds 1994 predikant-directeur 
van stichting Evangelie & Moslims. Hij studeerde theologie 
in Utrecht en werd vervolgens predikant (PKN). Rentier is 
getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Amersfoort. 
Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt kerken en 
individuele christenen om moslims in woorden en daden te 
laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. De 
interkerkelijke stichting wordt ondersteund vanuit de 
Protestantse Kerk (via de organisaties IZB en GZB), de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt. Website: www.evangelie-moslims.nl. 

Het werk van Evangelie & Moslims bestaat uit: 

• Toerusten van gemeenteleden 

• Initiëren en ondersteunen van missionair werk 

• Pastorale zorg en geloofsopbouw voor gelovigen van moslimachtergrond 

Enkele uitspraken van ds. Rentier: 
“In tal van steden klinkt de gebedsoproep al jarenlang. Veel moslims zouden het graag bij ieder 
van de vijf gebeden per dag laten horen, maar dat zal er in Nederland niet snel van komen. Midden 
in de zomer zou dat immers betekenen dat al rond vijf uur in de ochtend de islamitische 
geloofsbelijdenis over de daken schalt. In de afgelopen jaren was er schaamte en ongemak 
vanwege het optreden van Islamitische Staat, maar nu IS langzaam buiten beeld raakt, treedt een 
nieuwe generatie moslims weer zelfverzekerd naar buiten”. 
“Moslims waarderen meestal wanneer je gelooft in God. Je kunt gemakkelijk met hen over God 
praten. Christenen denken vaak dat het riskant is over Jezus te beginnen. Maar daarover heb ik 
nog nooit ruzie gehad met een moslim. Ik noem een moslim rustig mijn broeder. Een imam tegen 
wie ik dat zei, berispte mij. Hoe kon ik dat als christen zeggen? In Adam, antwoordde ik. 
Christenen en moslims lijken in veel opzichten op elkaar, maar onze hoop komt van de andere 
kant: Jezus Christus als Redder is God die Zelf tot ons gekomen is. Dat is onze enige hoop." 

Publicaties: 
Ds. Rentier publiceert veelvuldig artikelen in diverse tijdschriften over 
dit thema. 
In 2007 schreef hij het boekje “Europa, het mekka van de islam?”, in 
de serie “Onderweg met moslims”. In het Mekka van Mohammed 
waren er nauwelijks christenen, maar wat de toekomst van de islam in 
Europa wordt, hangt mede af van de houding van de vele christenen 
die er wonen! Dit boekje gaat in op de vraag hoe christenen op deze 
uitdaging moeten ingaan als burger van de Nederlandse samenleving. 
Moeten zij vanuit een theocratisch ideaal meedoen met hen die nadruk 
leggen op de dreiging van de islam en moslims tegenwerken wanneer 
zij hun geloof willen uitdragen? Of moeten zij voor hen opkomen 
omdat tolerantie juist christelijk erfgoed is en de emancipatie van 
moslims hun kansen biedt voor een christelijk getuigenis? Werk je 
samen met moslims in het openbaar bestuur, kom je op voor de 
rechten van moslims, bied je hun op het bedrijf een gebedsruimte, 
zoek je als kerk contact met de moskee, of juist niet? Dit boekje wil 
een handreiking zijn voor christenen die met dit soort vragen te maken 
krijgen.  

Graag tot ziens op 4 maart ! 

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet, 

Jaap van der Rhee, secretaris 

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen     

Tel. 055-5063334    Bezoek onze websitepagina’s: 

E-mail:    Informatie:    www.confessionelevereniging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn 
cka@confessionelevereniging.nl Activiteiten:  http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland#Apeldoorn 
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