Voor wie?
Gezinnen, jongelui, ouderen, dus ook voor u/jou!

Inleidingen			

Landelijke Nehemiadag

Zingen en muziek

Forumgesprek		Ontmoeting
Kinderprogramma			Bemoediging
Lunch

Infomarkt zendingswerkers

zaterdag 28 oktober 2017

Meeting the Missionaries
Relatie als brug naar de ander en naar God
Locatie
Groevenbeek College, Paul Krugerweg 44/50, Ermelo
Aanmelden
Om deel te nemen aan deze landelijke dag van
ontmoeting en bemoediging kunt u zich opgeven via
de website www.stichtingnehemia.nl, telefonisch via
Anneke Remmelink 06-12797958 of via
admin.nehemia@solcon.nl. Deelname is gratis!
Opgeven is mogelijk tot 21 oktober.
U komt toch ook?!

In Ermelo van 10:00 - 15:00 uur
Inleidin
gen
van Ma

Vermin rco
,
Cornel Harriët
ius e
wig Sw n Ludinkels!

Meer informatie: admin.nehemia@solcon.nl
Aanmelden: www.stichtingnehemia.nl

Programma ochtend
Inloop vanaf 10:00u, start 10:30u en einde ca. 15:00u.
Drie ervaringsdeskundigen geven aan hoe zij hun
christenzijn vorm geven in hun werk, in de omgang
met mensen van een andere cultuur en met jongeren.
Na deze inleidingen is er gelegenheid hen hierover
vragen te stellen in een forumgesprek onder leiding
van Bert Nanninga, voorzitter van Nehemia.
Voor de kinderen t/m de basisschool is er tijdens het
grootste deel van de ochtend een alternatief en leuk
programma.
Middagprogramma
Om 13:00 uur bieden we u een lunch aan en aansluitend kunt u in de middag op de infomarkt kennismaken met zendelingen en/of Thuis-Front-Teams van
zendelingen.
Bestrijding van de onkosten
We nemen aan dat u weet dat giften kunnen worden
overgemaakt op ons rekeningnummer,
NL66 SNSB 0931 7011 39

Doe mee in het forumgesprek!
Tijdens het forumgesprek zal er uitgebreid ruimte
zijn voor het delen van ervaringen en visie’s. Het
gesprek wordt ingeleid door drie gastsprekers, die
vertellen over hun bedienigen:

Marco Vermin geeft leiding
in de dienstverlenende sector met merendeels hoger
opgeleiden.

Harriët Cornelius heeft een
bediening onder Turkse
vrouwen.

Ludwig Swinkels heeft in
Eindhoven een bediening
onder jongeren.

