vrijdagmiddag 1 - zondagavond 3 juli 2016
& vrijdagmiddag 20 - zondagavond 22 januari 2017
Van harte welkom! Seminars voor intensieve Bijbelstudie
Bedoeld voor alle leeftijden (min. 18 jaar)
THEMA VAN DE BIJBELSTUDIES:

Fundamenten van de Christelijke
geloofswaarheid (dl. 1 en 2)
De studies worden gegeven door een broeder, en gaan over thema’s als:
- Wie is God? (o.a. over de drie-eenheid)
- De Persoon en het werk van de Heer Jezus
- De gaven van de Geest
- Schepping en scheppingsorde
- De bedelingen
- De Christenheid en de Gemeente van God
- Samenkomen als gemeente
Het is een bijbelstudie-weekend, dus veel leerstellige uitleg, maar uiteraard met de
mogelijkheid tot gesprekken, vragenbeantwoording e.d. De studies baseren zich op
o.a. 2 Timotheüs 2:2. Daarom richt dit weekend zich primair op broeders die op het
hart hebben de waarheid van het Woord in hun eigen gezin en omgeving door te
geven. Bereid je voor door zelf deze thema’s thuis te bestuderen!
Locaties:
1-3 juli: De Langenberg, locatie Bosrand, Enterveenweg 10, Rijssen
20-22 januari: groepsaccommodatie ‘De Aalbertshoeve’; gebouw De Deel;
Nijkerkerweg 65, Ermelo. ‘s Zondags vergaderen we D.V. in Nunspeet.
Begin: vrijdagmiddag 15.30 uur
Vertrek: zondag tussen 18.30-19.00 uur
Bijdrage: Overweeg voor de Heer wat je kunt bijdragen
(indicatie van de reële kosten: 65,- euro; kun je maar een deel komen, mail dan even en vraag naar de kosten)

Graag overmaken naar bankrekeningnr. NL44 RABO 0151582424 t.n.v. Stg. Wereldwijde
Evangeliehulp te Rijssen, onder vermelding van ´Seminar 07.2016’ c.q. ‘seminar 01.2017’.
Na betaling staat je aanmelding vast. BIC: RABONL2U.

Zoals bekend heeft dit werk de steun van de vergadering in Almelo; om praktische
redenen wordt dit seminar gehouden op diverse locaties.

Organisatie, aanmelding (liefst per email), contactpersonen:

www.christelijkjeugdwerk.nl
Banisweg 57, 7462 HX Rijssen; Info / aanmelding graag per e-mail:
info@christelijkjeugdwerk.nl; tel. 0548 - 701218 / 06 - 14376728

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

