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

‘Die is, Die was 
en Die komen zal’

Datum : D.V. zaterdag 15 juni 2019
Locatie : Kerkelijk Centrum de Rank
  Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Aanvang : 10:00 uur (zaal open om 09:30 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

Naast de ontmoetingsdag organiseren wij in
het najaar Open Bijbelstudiebijeenkomsten  
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. 
 
Onder de oproep: ‘Onderzoekt de Schriften;
 want gij meent in dezelve het eeuwige leven 
te hebben; en die zijn het, die van Mij 
getuigen’ (Joh. 5: 39) kunt u zich hiervoor
opgeven. 

Familieleden of kennissen zijn ook van 
harte welkom. U kunt aangeven in welke 
onderwerpen u zich zou willen verdiepen. 
 

Voor uw aanmelding kunt u gebruik maken 
van het formulier in deze folder. 

Bent u niet in de gelegenheid om de 
bijeenkomst(en) bij te wonen, maar wilt 
u graag de studiegids ontvangen? Geef dit 
dan aan op het formulier.

Wij stellen het zeer op prijs u persoonlijk te 
ontmoeten. 

www.hazknederland.org

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

www.ontmoet ingsdag .org

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 jlmstraetemans@planet.nl
W www.ontmoetingsdag.org
T 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 

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem:
  in Wie Hij is en wat Hij schenkt 
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Ja, ik kom naar de Ontmoetingsdag te  
Nieuwegein:

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

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

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

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

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

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

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

Ik maak € 8,00 over op rekeningnummer   

Ontmoetingsdag.

Ik kom niet maar ontvang wel graag de 
map.

 

Als u de ontmoetingsdag wilt bijwonen 
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 jlmstraetemans@planet.nl
W www.ontmoetingsdag.org
T 023 528 55 61

NL60 RABO 0310 0446 34 o.v.v.

Ik betaal contant op 15 juni.

‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem:
  in Wie Hij is en wat Hij schenkt 

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
ontmoetingsdag. De bedoeling van deze dag 
is om elkaar te ontmoeten en in alle eenvoud 
vanuit de Bijbel ontdekken wat ons bindt, 
inspireert en bemoedigt. U ontvangt op deze 
dag een map met het programma en de tekst 
van de inleiding. Er zullen extra exemplaren 
beschikbaar zijn om mee te nemen voor 
belangstellenden in uw eigen kring.

Voor meer informatie over deze dag en/of de 
Bijbelstudies kunt u contact opnemen met 
de heer J.L.M. Straetemans
T 023 528 55 61
E jlmstraetemans@planet.nl

Deze dag wordt georganiseerd door de 
Hersteld Apostolische Zendingkerk in 
Nederland. 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. Wij 
roepen op tot de leer van de Bijbel zoals het 
was in de kerk in de eerste eeuw en 
verwachten dat de Heer Jezus spoedig 
persoonlijk zal wederkomen.

Het programma begint met samenzang, 
Bijbellezingen, gebed en een inleiding over 
het thema. Na de inleiding is er in de 
ochtend en in de middag een gespreks-
ronde. In de pauzes is er ruim gelegenheid 
voor ontmoeting. Aan het einde van de dag 
zal een korte bidstond worden gehouden.

Zowel in de Bijbellezingen, de liederen, de 
inleiding en de gespreksrondes zullen 
‘schoonheid’ en ‘vreugde’ in Hem: in Wie 
Hij is en wat Hij schenkt naar voren komen. 
De schoonheid (Jes.33:17) en de vreugde 
(1Petr.1:8) zoals wij die nu al mogen 
beleven in en met Christus en die ons 
vanuit de Bijbel wordt voorgesteld in de 
aanstaande ontmoeting, het zien van de 
Bruidegom van aangezicht tot aangezicht 
(1Kor. 13:12).

Er wordt een bijdrage van € 8,00 gevraagd 
voor lunch, koffie en thee. Mocht dat 
bezwaarlijk zijn, geeft u dit gerust aan.

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

www.hazknederland.org


