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DEZE CHECKLIST
HELPT JOU OM VAN

VAN DROMEN

NAAR DOEN TE GAAN

Want wij wandelen door geloof, niet door
aanschouwen. 2 Korinthe 5:7



Deze checklist is afgeleid van de 7 lessen die je in
ons E-Book hebt kunnen lezen. De 7 Bijbelse lessen
zijn de basis van onze organisatie en onze
programma's. 

In onze programma's hebben we als aanvulling
theorie, kennis en ervaring gebruikt van onder
andere: Ben Tiggelaar, Joël Aerts, John Wycliffe, Rabi
Jonathan Sacks, Craig Groeschel, Bruce Wilkinson,
George Kohlrieser, John Maxwell, Liz Fork Bohannon,
Brené Brown, Sabry Suby en anderen.

















I AM WITH YOU
WHEREVER YOU GO
Wil jij leren van Jozua en Kaleb hoe zij ongeacht allerlei
teleurstellingen en tegenstand, de beloftes van God vertrouwden en
daarnaar handelden? Ga van dromen naar doen.

Je hebt keuze uit twee opties:
1) Volledig online programma 
met verschillende opdrachten en filmpjes op eigen tempo
2) Vier 1-op-1 coaching gesprekken en twee groepsgesprekken 
plus het volledige online programma met filmpjes en opdrachten.

GA MET I AM IN 16 WEKEN 
VAN DROMEN NAAR DOEN 

ONLINE 
 
PERSOONLIJK

BENEFITS

+ volg 'I Am' op jouw tempo
+ eigen tijd starten en afronden
+ 6 maanden toegang tot
volledige online omgeving
+ mogelijkheid tot overstap naar
'persoonlijk' 
+ volg 'I Am' waar en wanneer je
maar wilt
+ onderdeel van community
door heel Nederland

+ stok achter de deur door
persoonlijke coach
+ traject van 16 weken
+ 1 jaar toegang tot volledige
online omgeving
+ alle ruimte voor persoonlijke
vragen en focus op jouw groei
+ je maakt actief gebruik van het
netwerk van Jozua en Kaleb 
+ onderdeel van community
door heel Nederland

 

Klik hier
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Wij wandelen door geloof, en niet door aanschouwen. Deze
checklist helpt jou om stap voor stap jouw droomplan
realiteit te maken.

1) Focus op God
2) Maak optimaal gebruik van je netwerk
3) Pluk de juiste vruchten
4) Deal met reuzen
5) Deel Gods goedheid uit
6) Vertrouw Gods belofte
7) Leef Gods kracht

Maurice de Korne
06-50847361

Website
Instagram
YouTube
LinkedIn
Facebook
Podcast
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https://www.jozuaenkaleb.nl/
https://www.instagram.com/jozuaenkaleb/
https://www.youtube.com/channel/UCm1i3gT-vIIoIV7qHOheVBw
https://www.linkedin.com/company/jozuaenkaleb
https://www.facebook.com/jozuaenkaleb
https://open.spotify.com/show/3xVnmzlZaXUNlM1krf5MCT?si=891d836a278649cf

