Aanmelding en logies
Graag tijdig, vóór 10 oktober aanmelden
via het aanmeldformulier op de website:
www.najaarsconferentie.nl. Daar vindt u altijd de
meest actuele informatie. Schriftelijk aanmelden
kan ook m.b.v. bijgevoegd aanmeldingsformulier
dat u kunt opsturen naar het contactadres.
Als u/jij graag bij broeders en zusters logeert,
dient u dat ook vóór 10 oktober op te geven.
Voor andere overnachtingsmogelijkheden zie
onderstaand hotelinfo.

Hotelinfo
Mogelijke hotels:
(prijsindicatie najaar 2013)
Kijk ook op: hotelaanbiedingen.nl
Hotel Den Haag - Wassenaar
(van der Valk, voorheen Bijhorst)
Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar
Tel.: 070-5119344
Prijs vanaf € 60,00 per kamer per nacht.
(1 persoon of 2 personen)
Ontbijt: € 12,50 p.p.
Lokale heffingen € 2,50 p.p.
Afstand: ca. 3,8 km
Website: www.hoteldenhaagwassenaar.nl

De Gouden Leeuw
Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten
Tel.: 071-5602800
Prijs vanaf € 83,50 per kamer per
nacht.
toeristenbelasting: € 1,50 p.p.
Ontbijt: € 13,50 p.p.
Afstand: ca. 7 km
Website: www.hoteldegoudenleeuw.nl

Hotel Centraal
Vlietweg 130, 2266 LB Leidschendam
Tel.: 070-3273526
Prijs v/a € 35,00 één pers . incl . ontbijt
€ 55,00 twee pers. incl. ontbijt
toeristenbelasting : € 1,70 p.p. per nacht
Afstand: ca. 2 km
Eén halte met “RandstadRail”
Website: www.hotel-centraal.nl

Hoe bereikt u het Corbulo College?
Corbulo College
Van Tuyll van
Serooskerkenstraat 2
2273 CB Voorburg

Najaarsconferentie
Voorburg

www.corbulocollege.nl

Met de auto vanuit de richtingen Rotterdam
(A13) en Utrecht (A12):
Neem de afslag Voorburg (A12). Ga onderaan bij
de verkeerslichten rechtsaf. U rijdt rechtdoor de
Pr. Bernhardlaan op. Bij het vijfde verkeerslicht
slaat u linksaf de Spinozalaan in. Ga na 180m bij
de 2e afslag linksaf, de Bucaillestraat in. De
Bucaillestraat draait naar rechts en wordt de Van
Tuyll van Serooskerkenstraat. Na 75m vindt u
rechts het Corbulo College.
Met de auto vanuit richting Amsterdam (A4):
Neem afslag Leidschendam (8). Bovenaan bij
verkeerslichten linksaf Rijksweg 14 op richting
Voorburg. U rijdt door de Sijtwende tunnel. Na ca. 1500m
linksaf de Pr. Bernhardlaan in. Vervolgens na 1600m, bij
verkeerslicht, rechtsaf de Spinozalaan in. Zie verder
hierboven vanaf Spinozalaan.
Parkeren:
Aanbevolen wordt te parkeren langs de Prinses
Beatrixlaan (aan de andere zijde van het parkje). Voor
mensen die erg slecht ter been zijn is er na overleg
bij de school een beperkte parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer:
Neem vanaf Den Haag CS RandstadRail 3 of
RandstadRail 4 richting Zoetermeer. Uitstappen
bij station Voorburg Het Loo. Loop de Mgr. Van
Steelaan in zuidelijke richting in. Sla bij de
Spinozalaan linksaf (Bij Park Het Loo). Sla de
tweede straat rechts, het Jonkheer Carel Sternplein
in. Aan het einde vindt u links het Corbulo College.

Contactadres
Cor Bunk
Hannie Schaftstraat 90
2264 DL Leidschendam
Tel.: 070 - 327 41 16
e-mail: info@najaarsconferentie.nl
B.g.g. : Dik Krijtenburg, Tel.: 070 - 386 06 68

Onderwerp:
Hebreeën
vanaf Hb 11:23
‘Wandelen in GELOOF’

23
24 oktober 2013
25

Hartelijk welkom
Graag nodigen we u/jou weer uit voor de
najaarsconferentie 2013. We willen met de
bespreking van de brief aan de Hebreeën
verder gaan vanaf hoofdstuk 11:23.
Met deze conferentie willen we elkaar helpen
om Gods Woord beter te begrijpen en het
biedt gelegenheid om diverse gedachten
aan elkaar en vooral aan de Bijbel te
toetsen. Daarom is een voorbereiding in
studie en gebed vooraf belangrijk.

Dagbespreking

Avondsamenkomsten
Op de avonden hebben we op dezelfde
locatie aparte lezingen.
Woensdag avond: br. Ger de Koning over
‘Bijbelonderwijs in China en India’.
Donderdagavond: br. Philip Nunn over
‘Talen van aanbidding’.

Dagindeling
9.00
9.30
10.15
10.45
11.00

-

zang en gebed
inleiding
koffiepauze
zang en gebed
bespreking

9.30
10.15
10.45
11.00
12.15

middagpauze met maaltijd

12.15 - 14.15
14.15
14.30
14.45
15.30
16.00
17.15

Per dagdeel (ochtend/middag) is er een
inleiding gevolgd door een algemene
bespreking. We hebben de volgende
indeling gemaakt:
-Woensdag Hb 11:23-Hb 12:2 met
excurs: heiliging; afleggen van last
en zonde
-Donderdag Hb 12:1-29
-Vrijdag Hb 13:1-25 met excurs:
voorgangers en de gemeente.
Het eerste uur gebruiken we voor een wat
uitgebreidere studie van het bewuste gedeelte
met een inleiding door een daarvoor
uitgenodigde spreker. Hierna willen we met
elkaar zoeken naar de leerstellige betekenis
en de wijze waarop dit ons dagelijks leven
beïnvloeden moet/kan.

-

14.30
14.45
15.30
16.00
17.15
19.30

(2006)

19.30

zang en gebed
zendingswerk (wo & don)
inleiding
middagpauze
bespreking
avondpauze

avondprogramma

Bijdrage
De prijs van huur, eten en drinken is circa
€ 21,-- per persoon per dag. U/Je kunt
dit (liefst!) van tevoren overmaken naar
de ING, rekeningnummer (IBAN)
NL43INGB0003062409, ten name van
"Beheerder Najaarsconferentie" te
Leidschendam.
Bijdragen kunnen ook tijdens de conferentie
worden gedaan in de zgn. "bijdragenkist".
Is de prijs voor u/jou te hoog: betaal wat u/je kunt!
Jongeren tot 20 jaar hoeven geen bijdrage in
de kosten te betalen.
Giften zijn uiteraard ook welkom met het
oog op minder draagkrachtige
deelnemers. Een bijdrage hiervoor kan
naar bovenstaand ING rekeningnummer
of naar bankrekeningnummer (IBAN)
NL66SNSB0931701139 van St. Nehemia te
Hellendoorn onder vermelding van:
Najaarsconferentie 2013.

Bidt u mee?
Geluidopname
Opnamen van de besprekingen zijn te
bestellen tijdens de conferentie.

Bijbelstudie door middel van conferenties kan veel
zegen hebben, maar zonder gebed om die zegen
van de Heer wordt het niets: noch inhoudelijk,
noch organisatorisch.
Bidt u / bid jij mee voor alles wat nodig is om de
conferentie goed te kunnen laten verlopen?

