Seminar voor iedereen - D.V. 27-29 december 2013 in Rijssen

Van harte welkom! seminar voor Bijbelstudie & evangelisatie

Uitnodiging speciaal voor ju & u! Van 0-99 jaar!
Leeftijd: deze keer een conferentie voor iedereen!
THEMA:

De tabernakel

We hebben 3 blocks:
1. kinderclub
2. tienerprogramma 3. programma voor volwassenen.
We hopen ons tijdens de 12+-studies bezig te houden met de tabernakel: met lessen die
dit model uit het Oude testament ons leert voor onszelf, het gemeenteleven, maar ook
over de Persoon en het werk van de Heer Jezus Christus.
Een eerste, inleidend deel van deze studies is al behandeld tijdens het seminar in
Friesland (09./2013), maar het is geen probleem als je dat hebt gemist Dus: welkom!
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.
Soms zitten de kinderen en tieners erbij, maar regelmatig hebben ze hun eigen programma, om
henzelf en hun ouders wat ‘zuurstof’ te geven.
Details over programma volgen nog (zie bij de digitale versie ook pag. 2 vv.)

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: vrijdagmiddag 27 december 2013 tussen 13 en 14 uur
Vertrek: zondagavond 29 december ’13 rond half 7 (op aanvraag kan er nog 1 extra nacht gratis
worden overnacht, dus tot maandagmorgen 30 december).
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 welkom!
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 zoveel als je kunt 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 12.2013’. 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: 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 !

Enkele info’s en spelregels
met name voor nieuwkomers en gezinnen
(details worden in de loop van de tijd geactualiseerd en aangevuld):

Thema: De tabernakel, deel 2:
1. De tabernakel: wanden, dekkleden, gordijn en voorhang:
2. De kandelaar en de tafel der toonbroden:
3. Het reukofferaltaar en de ark:

Het is heel zinvol als je Exodus vanaf hoofdstuk 20 vooraf min. één keer rustig doorleest,
evt. m.b.v. een boekje als:
- Huis van goud, J. Rouw
- De tabernakel, G. André
- Gods tent in de woestijn, Roger P. Daniel

Verder workshops (onderwijs & uitwisseling van gedachten en ervaringen) over:


Omgaan met psychische nood in je omgeving [vervolg en uitdieping van de studie van 04.2013]



16 t/m 25-jarigen: Omgang met seksualiteit [verdieping van de workshop van 04.2013]

Kijk ook op pagina 3
en lees die geactualiseerde punten
grondig door!!

Praktische info:
-

dit seminar vindt plaats in goed overleg en broederlijke gemeenschap met de gelovigen die samenkomen in
Almelo, Marktstraat 78; evt. aanbevelingsbrieven graag aan verg. Almelo richten; de samenkomsten van de
vergadering te Almelo vinden deze zondag eenmalig in de Langenberg plaats;

-

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

-

de financiële bijdrage is bedoeld voor hen die aan het hele seminar deelnemen, maar als het even kan dragen ook
zij die een deel van het programma volgen hun steentje bij;

-

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

-

vormt die bijdrage een probleem? Dat mag geen verhindering zijn om te komen. Meld je (of: uw gezin) dus even
goed aan en spreek dit thema open aan bij Anja, dan vinden we zeker een oplossing!!

-

breng je / uw eigen hoeslaken & laken, dekbed / deken, kussensloop, handdoeken e.d. mee;

-

bedden, kussens en matrassen zijn aanwezig;

-

kun je een muziekinstrument spelen? Neem ‘m mee! We zingen zondagmorgen uit de bundel ‘Geestelijke
Liederen’, en de rest van de tijd D.v. uit onze bundel ‘De notenbalk’,

-

er zal opnieuw een kaartenverkoop van unieke, mooi verzorgde kaarten plaatsvinden, georganiseerd door zr
Willemien Beltman; de opbrengst is voor zendingswerk;

-

kinderbedje / campingbedje / kinderstoel / 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)!

-

voor ong. 12-25-jarigen: vergeet je sportkleding niet! In de pauzes kun je sporten (voetbal, volley, joggen…);

-

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

-

de kinderclub is bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8; kleine kinderen van een jaar of 3 die stil kunnen zitten
mogen er ook bij zijn; verder is er een ruimte waar ouders zelf hun dreumes en peuter kunnen bezighouden (met
door henzelf meegebracht speelgoed)

-

de tiener-vragenbespreking is strikt vanaf klas 1 (voortgezet onderwijs)

-

er is op 2 avonden een speciale workshop door Kim&Charissa Schouten, bedoeld voor 16 t/m 25-jarigen;

-

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. Zie je dat bij oudere kinderen liever anders? Spreek het vrijmoedig aan en
meld het tijdig, dan houden we er zoveel mogelijk rekening mee.

-

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

-

we kunnen dit seminar 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, bejaarden 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).

-

Op de Langenberg is een draadloze internetverbinding ter beschikking, maar die is wel zwak (ongeschikt voor het
downloaden van grote bestanden);

-

Er is maar één plek waarop iedereen van 0-99 mag oversteken van de ene naar de andere kant van het terrein, nl.
bij de pionnen. Houd je daaraan om kleine kinderen niet in de verleiding te brengen plotseling onveilig over te
steken met alle riskante gevolgen van dien!

-

Het programma is nog niet in detail beschikbaar (dat ontdek je wel bij aankomst), maar we geven al vast de
begintijden voor deelnemers die bijv. 1 dag komen (’s morgens is er ook een ontbijt, alleen moet je daarvoor wel
wat eerder komen!):
o vrijdagmiddag aankomst tussen 16.15 en 16.45 uur (kom als je kunt liever niet aan de late kant!)
o zaterdag 8.45 uur
o zondag 10.00 uur

