Seminar voor iedereen - D.V. 3-6 april 2015 in Rijssen

Van harte welkom! Paas-seminar voor Bijbelstudie & evangelisatie

Uitnodiging voor iedereen van 0-99 jaar!
THEMA:

De Brief aan Filippi: Christus, ons Leven

We hopen ons tijdens de studies bezig te houden met:
 Christus, ons Leven: Fil. 1
 Christus, ons Voorbeeld: Fil. 2
 Christus, ons doel, Fil. 3
 Christus, onze kracht, Fil. 4
De inleidingen worden door diverse broeders verzorgd; bij voldoende tijd kunnen anderen (net als
bij een Bijbelbespreking) gedachten toevoegen tot opbouw en onderwijs.
We hebben verschillende programma-onderdelen: voor kinderen, volwassenen, voor iedereen,
plus sport voor tieners en twintigers. Het ontspannen programma wordt zoals altijd afgewisseld met
evangelisatie in de regio en tijd voor gezelligheid, gesprekken enz.
Soms zitten de kinderen erbij, maar regelmatig hebben ze hun eigen programma, om hunzelf en
hun ouders wat ‘zuurstof’ te geven.
Onderkomen: Kampeerboerderij De Langenberg, Enterveenweg 10, Rijssen
(www.delangenberg.nl). De Langenberg is een moderne, gezellige kampeerboerderij, dicht bij de
A1, afslag Rijssen / Enter.
Aankomst: vrijdagmiddag 3 april tussen 16.15 en 16.45 uur (= Goede Vrijdag)
e
Vertrek: maandagmiddag 6 april rond 16 uur (= 2 Paasdag)
Bijdrage: 95,- euro p.p. Niet-verdienende kinderen (0-18 jaar): gratis; de Heer zal voorzien. Elke
extra bijdrage van ouders of anderen hiervoor is derhalve welkom!
Bijdrage een verhindering? Toch komen, maar mail ons vooraf voor overleg!
Bijdrage aan werk: we gaan ervan uit dat aan het kinder-, keuken- en schoonmaakwerk door
velen gezellig en blijmoedig wordt bijgedragen.
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 pasen 2015’. Na betaling staat je aanmelding vast.
BIC: RABONL2U. IBAN: NL44RABO0151582424.

Aanmelding (liefst per email) en contactadres:

www.christelijkjeugdwerk.nl
Banisweg 57, 7462 HX Rijssen;
Info en aanmelding: liefst per email of bij last-minute komst per sms:
e-mail: christelijk.jeugdwerk@solcon.nl
tel. 0548-701218 / 06-14376728

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

