Seminar D.V. 28 – 30 december 2012 in Rijssen

Van harte welkom! Seminar voor Bijbelstudie en evangelisatie
Uitnodiging speciaal voor ju!
Leeftijd: deze keer ong. 15-40 jaar
THEMA:

De toekomst

We hopen naast enkele bemoedigende toespraken en tijd voor gebed en gesprekken
diverse Bijbelstudie-blocks te hebben waar we nadenken over het verschil tussen Israël
en de Gemeente (qua roeping, toekomst enz.), het verschil tussen de 1e en 2e komst van
christus, tussen de opname van de Gemeente en Zijn verschijning in heerlijkheid, en waar
we zullen nadenken over de chronologie van de profetische gebeurtenissen.
Het is geen plicht, maar wel aan te raden het boekje ‘Zie, Ik kom spoedig’ van br. E.C.
Hadley (bestel@uhwdw.nl) al een keer door te lezen voor je naar het seminar komt.
Diverse broeders uit het land zullen deze thema´s bespreken, waarna het verder 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-Oost / Enter. Makkelijk bereikbaar!
Aankomst: vrijdag 28 december 2012 om 13.00 uur! Het eten staat voor je klaar!
Let op: aankomst vindt plaats op een afwijkende locatie; daarover hoor je na aanmelding meer.
Na een maaltijd en evangelisatie gaan we samen voor het vervolgprogramma naar de Langenberg.

Vertrek: zondagavond 30 december rond half 7
Bijdrage: 75,- euro (15-18 jaar: 35 euro). Te duur voor je? Bel gerust met Anja!
Je kunt niet de hele tijd komen? Je kunt kostenreductie krijgen; meld je aan, dan mailt
Anja je het gereduceerde bedrag door.
Betalen a.u.b. op bankrekeningnr. 15 15 82 424 t.n.v. Stg. Wereldwijde Evangeliehulp te
Rijssen, onder vermelding van ´Seminar december 2012´. 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 !

