
Opgeven
Voor opgave aan deze dag wordt u verzocht de opgave-
strook in te vullen en op te sturen naar:

HAZK t.a.v. de heer J.L.M. Straetemans
Wilhelminastraat 21 - 2011 VJ HAARLEM

U kunt zich ook opgeven via:
e-mail: jlmstraetemans@planet.nl
website: www.ontmoetingsdag.org

Opgavestrook

Hierbij geef ik mij op voor de Ontmoetingsdag op
zaterdag 30 mei te Utrecht.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon: Aantal personen:

Ik wil graag aan de volgende workshops deelnemen:
voorkeur reserve

Bekeert u, Jezus komt!

Uitnodigingen van de Heer

Over het (geestelijk) huwelijk en de Sulammith

Gods (grote) gebod(en)

Ik maak € 8,00 over op rekening
NL06INGB0002789244 t.n.v. J.L.M.Straetemans
o.v.v. deelnemer Ontmoetingsdag.
Ik betaal op de dag zelf.
Ik kom niet maar wil graag de map van de dag
ontvangen.
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U kunt reageren
U kunt vooraf reageren op deze dag met vragen en opmer-
kingen via onze site www.ontmoetingsdag.org. We zullen
proberen uw vragen en opmerkingen zoveel mogelijk in
deze dag te verwerken. Op de site vindt u tevens nog eens
alle informatie over deze dag, waaronder enkele weken
voor de dag zelf materiaal ter voorbereiding.

Organisatie
Deze dag wordt op initiatief van de Hersteld Apostolische
Zendingkerk in Nederland georganiseerd.
Wij onderschrijven de algemeen aanvaarde symbolen zoals
de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en wil-
len ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat
centraal in ons denken en doen. Uitnodigingen zijn ver-
stuurd naar kerken, christelijke organisaties en diverse
geïnteresseerden. Tevens worden advertenties geplaatst.

Informatie
Voor meer informatie over deze dag kunt u bellen of
mailen naar de heer J.L.M. Straetemans: telefoon:
023-528 55 61, e-mail: jlmstraetemans@planet.nl

Kosten
De kosten van deze dag zijn laag gehouden, n.l. € 8,00
p.p. lunch, koffie en thee inbegrepen. Opgave vooraf is
gewenst. Mocht u op het laatste moment willen komen, is
dit echter geen bezwaar. De bijdrage in de kosten mag voor
niemand een belemmering zijn; mocht dit bezwaarlijk voor
u zijn, laat u dit ons dan weten (adres zie hierboven).

Parkeren en openbaar vervoer
De Triumfatorkerk is vlak bij de A2 en er is voldoende
gratis parkeergelegenheid. Openbaar vervoer vanaf
Utrecht centraal station: Buslijn 7 naar Kanaleneiland.
Sneltramhalte Vasco da Gamalaan.
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Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2015
Plaats: Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185

3526 GB Utrecht
Aanvang: 10.00 uur, zaal open vanaf 09.00 uur
Sluiting: 15.30 uur

www.ontmoetingsdag.org www.ontmoetingsdag.org

Dorst?
Levend
water!
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Dit is het thema van de ontmoetingsdag
voor gelijkgezinde christenen georgani-
seerd op zaterdag 30 mei aanstaande in de
Triumfatorkerk te Utrecht.

U BENT VAN HARTE WELKOM

op deze ontmoetingsdag die bedoeld is
om tot wederzijds begrip te komen. Heeft
Jezus niet gebeden voor de eenheid van
Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk
gebed (Joh.17)? Deze christelijke eenheid
streven wij na.

De Heer Jezus roept in de tempel op de
laatste dag van het Loofhuttenfeest de
omstanders toe: ‘Indien iemand dorst
heeft, hij kome tot Mij en drinke’
(Joh.7:37)! Maar Hij voegt er aan toe:
‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.’

Geldt voor ons allen dat dit werkelijk zo
is? Groeien we naar de Heer toe, Hij Die
het levende water verstrekt?
We willen deze vragen op de ontmoe-
tingsdag proberen te beantwoorden.
Daartoe zijn er na de inleiding een aantal
workshops waar u aan kunt deelnemen.
Die workshops behandelen alle een ver-
schillende invalshoek om na te gaan of
onze dorst al genoeg gestild is. Of zien we
des te sterker uit naar Christus’ komst?

De titels van deze workshops zijn:
1. Bekeert u, Jezus komt!
2. Uitnodigingen van de Heer
3. Over het (geestelijk) huwelijk en de

Sulammith
4. Gods (grote) gebod(en)

Bij het opgeven voor deze dag kunt u aan-
geven aan welke workshops u wilt deelne-
men. U wordt verzocht twee voorkeuren
op te geven en één of twee als reserve voor
het geval dat er workshops vol zijn.

PROGRAMMA

09.00 uur Registratie en ontvangst
met koffie

10.00 uur Opening, samenzang en
gebed

10.20 uur Inleiding over het dagthema

10.40 uur Koffiepauze

11.15 uur Workshop

12.15 uur Afsluiting ochtendprogram-
ma met zang en gebed

12.30 uur Lunchpauze en gelegenheid
tot ontmoeting

13.30 uur Workshop

14.30 uur Theepauze

14.45 uur Bespreking van de
resultaten

15.00 uur Samenzang, bidstond en
afscheid

15.30 uur Gelegenheid voor persoon-
lijke ontmoeting,
koffie/thee en vertrek
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OPGAVESTROOK Z.O.Z.

Ringleiding aanwezig

Er wordt een congresmap uitgereikt met
daarin o.a. het programma en de inlei-
ding. U kunt er meerdere meenemen aan
het einde van de dag!

Dorst?
Levend water!


