Welkom

Sprekers:

Aanmelding en betaling

In 2010 zal opnieuw de
voorjaarsconferentie
gehouden worden en u
bent van harte welkom.
Gezien de prettige
ervaringen van voorgaande jaren zal de
conferentie dit jaar weer plaatsvinden in het
Diaconessenhuis in Amerongen. We hopen ook
u daar te mogen ontmoeten.

Donderdag 25 februari
De toekomst – heb ik alles op een rijtje?
(o.a. Openbaring. en Daniël.)
Jaap Vergouwe en Gerard Hoddenbagh
Praktische bespreking
Karel Remmelink

U kunt zich met de bijgesloten kaart aanmelden bij
Karel H. Remmelink, Jan Tooropstraat 23, 7731 MP
Ommen, tel: 0529 - 750906 (GSM: 06-12797958),
E-mail: info.voorjaar@bijbelstudieconferentie.nl.
Of via: voorjaar.bijbelstudieconferentie.nl.
S.v.p. aanmelden vóór 12 feb. 2010!

Dagprogramma
De toekomst, wat zegt dat mij?
We zijn allemaal bezig met de toekomst. Als we
jong zijn, zijn we bezig met onze studie en later
met een carrière om vervolgens van onze oude
dag te kunnen genieten. Maar onze toekomst
gaat verder dan wat we hier op aarde doen. En
onze verantwoordelijkheid gaat verder dan leven
voor onszelf. Hierover willen we nadenken bij
het bespreken van Mt. 24-25.
Tijdens de bespreking zullen een aantal
sprekers specifieke onderdelen uitgebreid
behandelen. Daarnaast zullen we goed de tijd
nemen om de gevolgen van het onderwijs in ons
dagelijks leven te bespreken.
We wisselen de verschillende onderdelen af met
pauzes en maaltijden.

Avondprogramma
Donderdagavond 25 februari
‘Mijn toekomst in het licht van Zijn komst’
De komst van de Heer heeft vergaande
gevolgen voor ons dagelijks leven. Frederic
Walraven zal deze gevolgen vanuit een bijbels
perspectief toelichten.
Vrijdagavond 26 februari
‘Mijn hoop als alles wegvalt’
Dick Versloot uit Gouda vertelt uit persoonlijke
ervaring welke invloed het overlijden van een
geliefde heeft gehad op zijn toekomstvisie.

Vrijdag 26 februari
Hij komt! Ben ik er klaar voor? (Mt. 24)
Peter van Beugen en Sytse de Jonge
Praktische bespreking
Jan Simmering
Zaterdag 27 februari
De koning komt! Hoe heb ik Hem behandeld? (Mt
25)
Jaap Fijnvandraat en Gerard Kramer
Praktische bespreking
Hans Arentsen

Ontmoeting en ontspanning
Een belangrijk aspect van de conferentie is de
ontmoeting met elkaar. We
willen daarom ook ruimte
bieden voor deze
ontmoeting en de
gelegenheid geven om
nieuwe relaties te
ontwikkelen. Tijdens de
pauzes en ’s avonds zal er
voldoende ruimte en
gelegenheid hiervoor zijn.
Er is ook volop gelegenheid om een kijkje te
nemen bij de uitgebreide boekentafel.
Er is ruimte beschikbaar waar op donderdag en
vrijdag ouders zelf een crèche kunnen regelen.
Op de zaterdag is er leiding aanwezig.

Uw betaling graag vooraf overmaken op bankrekening nr. 37.67.62.144 van St Emmaus
Bijbelstudieconferenties te Ommen
(BIC: RABONL2U; IBAN: NL31 RABO 0376762144).

Giften zijn bijzonder welkom met het oog op minder
draagkrachtige deelnemers. U kunt deze
overmaken op bankrekening 93.17.01.139 van St.
Nehemia te Ommen o.v.v. ‘Voorjaarsconferentie’
(BIC: SNSBNL2A; IBAN: NL66 SNSB 0931701139).

Prijsindicatie
Prijzen logies voor de gehele conferentie, inclusief
alle maaltijden per persoon:
A.
B.
C.
D.
E.

vierpersoons kamer Bethanië
tweepersoons kamer Bethanië
eenpersoons kamer Bethanië
tweepersoons hotelkamer (beperkt)
eenpersoons hotelkamer (beperkt)

€ 110,00
€ 135,00
€ 155,00
€ 170,00
€ 190,00

Kosten extra overnachting woensdag op donderdag
incl. ontbijt voor alle kamers, per persoon: €
25,00
Alleen kamer type A:
Kinderen (2 t/m 11 jaar):
50% korting
Jeugd (12 t/m 17 jaar) en studenten: 25% korting
Kosten voor daggasten, voor warme maaltijd,
lunch, koffie en thee, per persoon per dag:
€ 32,50
N.B. Er is een draagkrachtregeling als de kosten
voor u een onoverkomelijk bezwaar zijn
(informatie bij Karel Remmelink).

Doelstelling
Verandering van levens bij jong en
oud door de studie van Gods Woord

Zie ook voorjaar.bijbelstudieconferentie.nl

Aankomst en vertrek
De conferentie begint donderdag 25 februari om
9.00 uur en eindigt zaterdag 27 februari om
17.15 uur (na de middagbespreking).
U kunt ook al van woensdag op donderdag
overnachten.
Alle gasten wordt verzocht zich te melden bij het
gebouw Bethanië
Logiesgasten kunnen zich melden op
woensdag:
tussen 19.00 en 21.00 uur
donderdag: tussen 13.30 en 14.30 uur.
U ontvangt dan uw kamernummer.

Locatie
Met het openbaar vervoer (zie kaartje)
Vanaf NS-station Utrecht of NS-station
Driebergen-Zeist: neem buslijn 50 richting
Arnhem of lijn 51 richting Veenendaal.
Vanaf NS-station Arnhem: neem lijn 50
richting Utrecht. Uitstappen halte Amerongendorp. Het Zendings-Diaconessenhuis staat op
de richtingwijzers bij de rotonde aangegeven.

Voorjaarsconferentie

Met de auto
Amerongen ligt aan de doorgaande weg
Arnhem - Driebergen, de N225. In het dorp volgt
u bij de rotonde de verkeersborden richting
Overberg / Scherpenzeel (is Koenestraat). Juist
vóór de bosrand gaat u linksaf.
Komend vanaf Scherpenzeel: na de bosrand

Wilt u zich ook als daggast melden bij
aankomst.

"De Toekomst - wat
zegt dat mij?"

Dagindeling
08.00
09.00
12.30
14.30
17.30
19.30

ontbijt
ochtendprogramma
warme maaltijd
middagprogramma
broodmaaltijd
avondprogramma

(Mattheüs 24 – 25)
eerste weg rechtsaf.

Organiserend comité
J.G. Fijnvandraat, Eindhoven
P.A. Hekkenberg, Hilversum
G.H. Kramer, Brunssum
K.H. Remmelink, Ommen
A. Slingerland, Gouderak
J. Vergouwe, Woesten (B)

Adres
ZENDINGS-DIACONESSENHUIS
Jan van Zutphenweg 4 • 3958 GE Amerongen
Telefoon (0343) 459595 • Fax (0343) 459575
Website: www.zdh.nl

25 - 27 februari 2010

