Conferentie vrijdag 16 - zondag 18 november 2018:
NB afhankelijk van omstandigheden en wensen kan het programma nog enigszins wijzigen!

Christus gezien in de offers:
het schuldoffer; Lev. 5:1-6:7 en 7:1-10
Thema:

Tenzij anders aangegeven worden de studies steeds ingeleid door een broeder die daarvoor is benaderd,
gevolgd door een Bijbelbespreking

VRIJDAG 16 NOVEMBER:
vanaf 16.30: aankomst gasten
17.15-18.15: maaltijd (buffet)
18.45-19.30: welkom & samen zingen
kids zitten erbij zolang ze kunnen
19.30-20.30: lezing: De leiding van de Heilige Geest (in ons leven en in de samenkomsten)
20.45-21.45: Uitdagende vragen – voor leeftijd plm. 16-30 jaar
Aansluitend: spel (Ellen Jesuthasan); voor wie wil - alle leeftijden (primair jeugd)

ZATERDAG 17 NOVEMBER:
7.45-8.30

Ontbijt (inloop-buffet)

9.00-9.30

Bidstond

9.30-10.00:

zingen [allemaal samen]

10.00-10.30 koffiepauze
10.30-11.45: studie
Introductie (10 minuten): Overzicht van de offers Lev. 1-5
Het schuldoffer in Lev. 5:1-13 **
** betekent: aansluitend korte toevoegingen door diverse broeders
10.30-12.00 Kids’ Club
12.00-13.00 broodmaaltijd
12.45-13.50: sport/ontspanning voor 12+ers o.l.v. Gersom & Reni
14.15-15.30: Het schuldoffer vanwege trouwbreuk t.o.v. de Heer, Lev. 5:14-19 **
Tegelijk: Kids’ Club

15.30-16.00 koffiepauze
16.00-17.00: Het schuldoffer vanwege trouwbreuk t.o.v. de naaste, Lev. 6:1-7 **
Tegelijk: Kids’ Club (kinderen gaan eerder eten dan 12+ers/volwassenen)
17.15-18.15 warme maaltijd
19.00-20.15 samen zingen
Werk van de Heer in Oost-Europa (Wit-Rusland o.i.d.) & kort woord –
ook geschikt voor kinderen! (zolang ze kunnen)
Daarna:

gezellige avond, ontspanning & spelletjes voor iedereen

20.30 vv.:

gezellige avond, ontspanning & bij goed weer buitenspel voor 12+-ers
(o.l.v. Gersom & Reni)

ZONDAG 18 NOVEMBER
7.45-8.30

ontbijt (inloop-buffet)

8.45-9.15

bidstond

9.30-11.30:

eredienst en Woordbediening verg. Almelo in Kroeze Danne

11.45-12.45 warme maaltijd
12.45 - 14.00: bij goed weer: sport / ontspanning
14.00-14.45
14.45-15.15
15.15-16.30
16.30-17.00

samenzang (jong en oud)
koffiepauze
De wet op het schuldoffer ** (Lev. 7:1-10)
bidstond en afsluitende info
Tegelijk: Kids’ Club

17.00-17.30 laatste opruimronde:
o Iedereen: helpen de zalen, gangen e.d. netjes achter te laten
o Voor slaap-gasten: je eigen douche, WC e.d. schoon achterlaten
17.30-18.15 Broodmaaltijd

Beschikbare zalen:
-

Zaal De Hof: bidstonden, studies, eredienst e.d.
Zaal De Kappel: eetzaal voor iedereen
Zaaltje De Eik (soms deels De Iep): kinderclub 4-12 jaar

