
O N T M O E T I N G S D A G

‘Wachter, 
wat is er van de nacht?’

De Zon, Christus, komt! 

Datum : D.V. zaterdag 26 mei 2018
Locatie : Kerkelijk Centrum de Rank
  Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Aanvang : 10:00 uur (zaal open om 09:00 uur)
Sluiting : 15:30 uur
Parkeren : Gratis
OV : Met openbaar vervoer vanaf Utrecht
  Centraal: tram lijn 60, uitstappen
  halte Nieuwegein-Zuid. 

www.ontmoet ingsdag .org

B I J B E L S T U D I E

www.ontmoet ingsdag .org

Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot 
slechts één dag per jaar.
Als vervolg starten wij, in het najaar, Open 
Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u van 
harte wordt uitgenodigd. Hierbij is Zijn 
Woord (Joh.5:39) toepasselijk: ‘Onderzoekt 
de Schriften; want gij meent in dezelve het 
eeuwige leven te hebben; en die zijn het, 
die van Mij getuigen’. 

U kunt zich hiervoor opgeven en tevens 
aangeven waar en in welke onderwerpen u 
zich zou willen verdiepen. Wij juichen het 
toe als u familieleden, kennissen of bijv. 
een collega wilt meenemen. Voor uw 
aanmelding kunt u gebruik maken van het 
formulier hiernaast (links) afgebeeld.

Indien u niet in de gelegenheid bent om de 
bijeenkomst(en) bij te wonen kunt u dit bij 
de aanmelding vermelden. Indien gewenst 
krijgt u dan de studiegids toegezonden.

Wij stellen het zeer op prijs u persoonlijk te 
ontmoeten. 

www.hazknederland.org
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Voor het bijwonen van de Open Bijbel- 
studies wordt u verzocht de opgavestrook 
in te vullen en op te sturen naar:
HAZK 
Wilhelminastraat 21
2011 VJ HAARLEM

U kunt zich ook aanmelden via:
E-Mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website: www.ontmoetingsdag.org
Telefoon: 023 - 528 55 61

Ja, ik wil de Open Bijbelstudies bijwonen:

Naam: .........................................................

Adres: .........................................................

Postcode: ....................................................

Plaats: .........................................................

E-mailadres: ...............................................

Telefoon: ....................................................

Aantal personen: .........................................

Waar en wanneer (middag – avond) zou u 
de bijeenkomst willen volgen: 

....................................................................
In welk(e) onderwerp(en) zou u zich willen 
verdiepen: 

 ....................................................................
     Ik kom niet maar wil graag de  
     studiegids 
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‘Wachter, wat is er van de nacht?’
De Zon, Christus, komt! 

www.ontmoet ingsdag .org

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 eenheid streven wij na. 

U ontvangt op deze dag een map met o.a. 
het programma en de tekst van de inleiding. 
Uiteraard hebben wij ook exemplaren ter 
beschikking voor uw vrienden en bekenden 
die belangstelling hebben voor dit onderwerp.

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

Deze dag wordt op initiatief van de Hersteld 
Apostolische Zendingkerk in Nederland 
georganiseerd. Wij onderschrijven de 
Apostolische Geloofsbelijdenis en die van 
Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw 
kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in 
ons denken en doen, leer en leven. 

www.hazknederland.org
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In liefde willen wij elkaar ontmoeten, 
inspireren en luisteren naar elkaar. 
Het programma begint om 10.00 uur met 
samenzang en gebed. Zowel in de ochtend 
als in de middag is er een gespreksronde. 
Gedurende de dag is er ook in de pauzes 
ruim gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het 
programma eindigt om 15.30 uur. 
Wij vragen een bijdrage van € 8,00 voor 
lunch, koffie en thee. Mocht dit bezwaarlijk 
zijn dan kunt u dit aangeven.

In de inleiding en tijdens de gespreksron-
des zullen o.a. de volgende zaken aan bod 
komen:
• Hoe ziet u de huidige gebeurtenissen in 

kerk en wereld?
• Ervaren en zien wij de in de Bijbel  

genoemde tekenen van de tijd als 
geestelijke nacht?

• Gelooft u in de beloften van de  
wederkomst van (de Zon) Jezus 
Christus? 

• Verlangt u naar de vervulling van deze 
beloften?

• Hoe kunnen wij, in dit verband, tot 
zegen zijn van hen die ons omringen?

Laten wij bidden dat de Heer ons een 
zegenrijke dag mag schenken.

Voor het bijwonen van deze dag wordt u 
verzocht de opgavestrook in te vullen en op 
te sturen naar:
HAZK 
Wilhelminastraat 21
2011 VJ HAARLEM

U kunt zich ook aanmelden via:
E-Mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website: www.ontmoetingsdag.org
Telefoon: 023 - 528 55 61

Ja, ik kom naar de Ontmoetingsdag te  
Nieuwegein:

Naam: .........................................................

Adres: .........................................................

Postcode: ....................................................

Plaats: .........................................................

E-mailadres: ...............................................

Telefoon: ....................................................

Aantal personen: .........................................

Ik maak € 8,00 over op rekeningnummer   
NL06 INGB 000 2789 244 o.v.v. 
Ontmoetingsdag.
Ik betaal contant op 26 mei.
Ik kom niet maar ontvang wel graag de 
map.


