Seminar voor iedereen - D.V. 30 maart-2 april 2018 in Delden

Van harte welkom! Paas-seminar voor Bijbelstudie & evangelisatie

Uitnodiging voor iedereen van 0-99 jaar!
THEMA:

Jozefs vernedering en verhoging

We hopen ons tijdens de studies bezig te houden met o.a.
¸ De waarde van de Zoon voor het hart van de Vader
¸ De gehoorzaamheid van de Zoon
¸ Zijn liefde voor Zijn broeders en voor ons
¸ Zijn diepe vernedering
¸ ‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd’
De inleidingen worden door diverse broeders verzorgd; regelmatig is er gelegenheid voor anderen
om (net als bij een Bijbelbespreking) gedachten toe te voegen.
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: De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14, Ambt Delden.
www.dekroezedanne.nl, ongeveer 10 km van de A1, afslag 28 Rijssen / Goor.
Aankomst:
vrijdagmiddag 30 maart tussen 16.15 en 16.45 uur (= Goede Vrijdag)
Vertrek:
maandagmiddag 2 april rond 14 uur (= 2e Paasdag)
Bijdrage:
de kosten van zo’n 3-daags-weekend zijn aanzienlijk; we willen erop vertrouwen dat
de Heer hierin zal voorzien, maar geven aan dat een realistische bijdrage € 95,- p.p.
bedraagt (dit geldt bij aankomst op vrijdag of op zaterdagmorgen).
Bij speciale wensen (b.v. 1 of 2 personen per kamer): vraag naar de kosten.
Door ontvangen giften kunnen we soms tegemoetkomen aan hen die dit niet
kunnen betalen; ook komen we tegemoet aan ouders die met niet-verdienende
kinderen (0 t/m 17 jaar) willen deelnemen: voor deze kinderen is de conferentie
gratis.
Onder de 19 jaar en geen begeleiding van ouders? Maak de genoemde bijdrage
over én geef aan welke volwassene je persoonlijke begeleider / aanspreekpunt is.
Betalen a.u.b. als gift op bankrekening NL44 RABO 0151 5824 24 (BIC: RABONL2U) ten name
van stichting ‘Christelijk Jeugd- en Bijbelwerk’ Rijssen, onder vermelding van ‘Seminar Pasen 2018’.
Na betaling staat de aanmelding vast.
Hulp bij het 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!

Aanmelding (liefst per e-mail) en contactadres:

www.christelijkjeugdwerk.nl
Banisweg 57, 7462 HX Rijssen;
Info en aanmelding: liefst per e-mail (bij last-minute komst per SMS):
e-mail: info@christelijkjeugdwerk.nl
tel. 0548-701218 / 06-14376728

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

Praktische info:
Samenkomst
-

Deze conferentie vindt plaats in goed overleg en broederlijke gemeenschap met de gelovigen die samenkomen in
Almelo, Thorbeckelaan 1 (zie hun begeleidende brieven uit de afgelopen jaren); eventuele aanbevelingsbrieven graag
aan vergadering Almelo richten.

-

De samenkomsten van de vergadering in Almelo vinden deze zondag eenmalig in de seminar-accommodatie plaats,
om 9.30 uur.

Algemeen
-

Geef de uitnodiging zoveel mogelijk door aan gelovigen in jouw / uw omgeving!

-

Voor het programma: zie de volgende pagina [let op: details kunnen nog wijzigen].

-

Kun je een muziekinstrument spelen? Neem ‘m mee! We zingen uit de bundels ‘Notenbalk’ en ‘Geestelijke Liederen’.

-

Er zal opnieuw een kaartenverkoop van unieke, mooi verzorgde kaarten plaatsvinden, georganiseerd door zr Willemien
Beltman; de opbrengst is voor behoeften der heiligen / zendingswerk.

-

Zorg voor voldoende warme kleding en regenkleding / een regenjas (i.v.m. eventuele kou en regen tijdens evangelisatie
of ontspanning – hoewel we hopen op mooi weer).

-

In de pauzes is er tijd voor sport/spel; zorg voor passende kleding.

-

De financiële bijdrage/gift is bedoeld voor de maaltijden & tussendoortjes, de huur van de gebouwen (keuken, eetzaal,
zaal voor Bijbelstudies, ruimte voor kinderwerk, materiaal voor kinderwerk, enz.), evt. overnachtingen, enz. Die bijdrage
is niet kostendekkend, temeer omdat kinderen niet betalen.

-

Voor tieners: gezien ervaringen uit het verleden voeren wij een beperkingsbeleid t.a.v. mobielgebruik (m.n. tijdens
studies en ’s nachts). Aanmelding betekent acceptatie van dit beleid én deelname aan alle Bijbelstudies. We willen de
sfeer graag God-verheerlijkend en zuiver houden. Je ouders dan wel je begeleider houden hierop toezicht.

Overnachting
-

Gezinnen worden in principe in dezelfde kamer ondergebracht; dat geldt in elk geval voor kinderen t/m groep 8, indien
nodig ook voor oudere kinderen.

-

Bedden, kussens en matrassen en 2-3 kinderstoelen zijn aanwezig.

-

Breng je / uw eigen hoeslaken & laken, dekbedden of slaapzak, kussensloop, handdoeken e.d. mee.

-

Het gebruik van spuitflessen (deo, haarlak e.d.) in de gebouwen is vanwege strikte regelgeving door de brandweer
beslist niet toegestaan; neem dus deo-rollers o.i.d. mee, of spuit buiten de gebouwen.

Kinderen
-

Kinderbedje / campingbedje / babyfoon: neem a.u.b. zelf mee

-

Heb je kinderen van 0-4 jaar? Neem graag een box, speelgoed, een driewieler, tractor o.i.d. mee (maar zet je naam
erop, om te voorkomen dat het zoek raakt)!

-

De kinderclub is bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8.

-

Verder is er een ruimte waar ouders zelf hun dreumes en peuter kunnen bezighouden (met door henzelf meegebracht
speelgoed).

Samen helpen
-

We kunnen deze dagen alleen houden als iedereen zijn steentje bijdraagt aan het kinderwerk, aan koffie zetten, tafel
klaarzetten of afruimen, enz. – in een heel gezellige sfeer! Je wordt dus normaal gesproken in een corveeploeg
ingedeeld; moeders met baby’s, ouderen en zieken worden niet ingedeeld. Is dit een probleem voor je / u, meld het dan
gerust! (d.w.z. als jij / u juist wel of niet wilt of kunt meehelpen).

Seminar vrijdag 30 maart - maandag 2 april 2018
Programma
VRIJDAG 30 MAART:
16.15-17.00:
17.15-18.15:
18.30-19.00:
19.00-20.00
Aansluitend:

aankomst gasten, slaapruimtes klaarmaken
maaltijd
welkom, zingen, bidstond,
Thema: Genesis 37
gezellige avond, sport & spel

ZATERDAG 31 MAART:
8.00-8.45
9.00-9.30
9.30-10.00:
10.00-10.20
10.20-11.50
12.00-12.45
13.00-14.00
14.15-16.30

17.00-18.00
19.00-20.30

Ontbijt
Bidstond
zingen
pauze
Thema: Genesis 39-40
Tegelijk: Kids’ Club
broodmaaltijd
sport of rust
traktaatverspreiding Enter en Wierden & centrum Rijssen
(markt)
Tegelijk: Kids’ Club
warme maaltijd
Thema: Genesis 41
Aansluitend: gezellige avond

(inloop-buffet)
(ook voor traktaatverspreiding)
[iedereen samen]

(voor elk wat wils)

ZONDAG 1 APRIL
8.00-8.45
9.30-11.30:
11.45-13.00
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30vv.
15.30-16.30:
17.15-18.15
19.00-20.30

ontbijt (inloop-buffet)
eredienst en Woordbediening verg. Almelo in De Kroeze Danne
warme maaltijd
Aansluitend sport / ontspanning of rust (voor elk wat wils)
samenzang jong & oud
Thema: Jozef en zijn broers, Genesis 42-43
koffiedrinken, gevolgd door sport of boswandeling
Kids’ Club
Broodmaaltijd
Thema: Genesis 44
Tegelijk (voor wie nog wil en kan): Kids’ Club
Aansluitend: gezellige avond

[zonder tussentijdse koffiepauze]

MAANDAG 2 APRIL
8.00-8.45
9.15-9.45:

9.45-10.15:
10.15-10.40
10.45-12.15:
10.15-12.15:
12.30-13.30:
Uiterlijk om 14.30 uur:

Ontbijt (inloop-buffet)
samen zingen

[als je van ver komt, mag je
gerust tijdens het zingen
binnenkomen!]

bidstond
koffiepauze
Thema: Genesis 45
parallel Kids’ Club groep 1-8
maaltijd, aansluitend: koffiedrinken, napraten & naar huis
zalen, slaapkamers, douches , WC’s etc. schoon.

Iedere hulp is welkom!

