Seminar voor jongeren - D.V. 27-30 december 2011 in Rijssen

Van harte welkom! Seminar voor Bijbelstudie en evangelisatie
Uitnodiging speciaal voor ju! Vanaf 18 jaar!
Leeftijd: vanaf 18 jaar!
THEMA:

Jezus Christus – Wie is Hij toch?

We hopen ons tijdens de studies bezig te houden met de Heer Jezus, met Wie Hij is: God
en Mens in één Persoon, de volmaakte Mens, de Dienstknecht; Redder, Herder,
Hogepriester, Voorspraak, de overste Leidsman van ons geloof ….
Diverse broeders uit het land zullen deze thema´s bespreken, waarna het door ons samen
wordt uitgewerkt. Het ontspannen programma wordt zoals altijd afgewisseld met
evangelisatie in de regio en tijd voor gezelligheid, gesprekken enz.
Onderkomen: Kampeerboerderij De Langenberg, Enterveenweg 10, Rijssen
(www.delangenberg.nl). De Langenberg is een moderne, gezellige kampeerboerderij, die
middenin een prachtig natuurgebied met veel bos en weilanden ligt, op ong. 2 km van de
A1, afslag Rijssen / Enter. Om je een idee te geven: maar anderhalf uur van Alphen a/d
Rijn, 50 min. van knooppunt Hoevelaken en van Doetinchem.
Wegbeschrijving: makkelijk! Gebruik je TomTom of kijk op de site van De Langenberg.
Aankomst: dinsdagmiddag 27 december 2011 tussen 16 en 17 uur.
Vertrek: vrijdagmiddag 30 december rond 14 uur (na opruimen & middageten)
Bijdrage: 95,- euro; weinig geld op je rekening? Toch beslist jezelf aanmelden! De Heer
zal voorzien.
Je kunt niet de hele tijd komen? Dat zou jammer zijn! Verander je prioriteiten als het
kan, maar kom in elk geval! Meld je wel even aan ook al kun je écht maar een deel!
Betalen a.u.b. op bankrekeningnr. 15 15 82 424 t.n.v. Stg. Wereldwijde Evangeliehulp te
Rijssen, onder vermelding van ´Seminar december 2011´. Na betaling staat je aanmelding
vast. BIC: RABONL2U. IBAN: NL44RABO0151582424.

Aanmelding (liefst per email) en contactadres:

www.christelijkjeugdwerk.nl
Banisweg 57, 7462 HX Rijssen (NL);
Info: tel. 0548-701218 / 06-14376728 (Erwin & Lineke Luimes) /
0543-477444 (Edwin & Anja Luimes).
Vragen over je aanmelding richten aan Anja.
e-mail: christelijk.jeugdwerk@solcon.nl

Kijk ook eens op www.debijbelvoorjou.nl of .be !

