
 

 
FOUNTAIN OF HOPE -  CAMBODJA 

‘Benefietconcert’ 22 november 19.30 uur 
Gastgemeente Nehemia, the Block, open om 19.00 uur 

Dirk Uytenboogaertstraat 6 in Zwijndrecht   

 

 
Fountain of Hope brengt het evangelie op de allerarmste plekken in de wereld.  

Dit vanuit de roep als een bron van levend water op te springen, om de liefde en goedheid 

van Christus uit te delen op plekken waar dit het meest nodig is. God belooft in de 

woestijn rivieren te laten vloeien als een bruisende fontein, en belooft ons Zijn zegen 

wanneer wij naar de volken uitreiken (Jesaja 41:17-20, Jesaja 58:10-11). Deze roep 

brengt in ons als muzikanten, zangers en dansers uit verschillende kerken een klank, een 

dans naar boven. Om allereerst God te aanbidden die ons eerst heeft lief gehad. Deze 

klanken brengen we op 22 november, tijdens het benefietconcert als liefdesgift samen.  

Dit uitreiken doen we graag met u. Hoe?  
 

Geef u snel op voor het Benefietconcert en/of geef een voor u loyale gift aan: Stichting 

Fountain of Hope Cambodja-Nederland, IBAN: NL18 INGB 0006 8639 98 

BIC: INGBNL2A. Website: www.fohcambodia.info. 

.                                                                  

Let op: aanmelden verplicht via emailadres: tiniroos@kpnmail.nl, max. 30 p toegestaan. 

 

 

 

http://www.fohcambodia.info/
mailto:tiniroos@kpnmail.nl


 

Programma:  

Aanvang 

God van trouw   

  

Joke van Opstal:  

opening door gebed  

Een impressie van het werk in Cambodja dmv  introductie video 

 

God regeert over de hele aarde  

- Turn your eyes upon Jesus  

- You are the Lord of the city  

- Hold on  

- I love  

Sound of Surrending  

- Ik wil terug naar het hart van aanbidding  

- Come to me I will give you rest  

- Where You go I go   

 

Roep om de volken  

Getuigenis Joke van Opstal  

- Come Holy Spirit  

- Eagle Wings  

 

Roep vanuit de volken  

- You say I am loved  

- I am not alone  

De sluier af, door Renate van Dalen  

- Jouw land is mijn land  

- Liefde is ………..  

Dank  

- You said  

- Woord van dank door Joke van Opstal  

- Ik zal er zijn  

 

 


