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Welkom
Wat gaat de tijd toch snel. De
kerstvakantie
Welkom is alweer afgelopen, het
nieuwe jaar is alweer begonnen en voor
je het weet is het alweer tijd voor de
voorjaarsconferentie! In de afgelopen
tijd hebben we zeker niet stil gezeten.
We hebben veel nagedacht en
gesproken over de conferentie van 2009
en dan vooral over wat er anders moet
en beter kan.
Zoals ieder jaar, hebben we ook
afgelopen jaar een evaluatie gehouden,
met daarin bemoedigende reacties en
adviezen. Één van de vragen was of u
als bezoeker volgend jaar weer zou
komen. Zo goed als iedereen gaf aan er

in 2010 weer bij te zijn, slechts 1 persoon
gaf aan nog te twijfelen. De reacties
over de inleidingen waren over het
algemeen ook positief.
We hebben van jullie ook vragen
gehad over de planning en de manier
van onderwijs zoals dat nu plaats vindt.
Het organiserend comité heeft ook
hier hard over nagedacht en is met
een aantal aanpassingen gekomen,
waardoor we hopen dat de
conferentie nog opbouwender zal zijn
en meer mensen de mogelijkheid
zullen hebben om te komen. Leest u
vooral verder om te weten te komen
wat er gaat veranderen!

Thema:
“De toekomst,
wat zegt dat mij?”

Website
Weet u nog hoe de conferentie van vorig jaar was? Of bent u benieuwd wat er dit
jaar op de planning staat? Ga dan naar de website:
voorjaar.bijbelstudieconferentie.nl.
Hier kunt informatie vinden over de conferentie, de foto’s van voorgaande jaren
terugkijken, de presentaties van de inleiders downloaden en uiteraard kunt u zich
aanmelden voor de conferentie van 2010.

Datum
We hebben gezocht naar mogelijkheden dat zoveel mogelijk mensen de
conferentie (gedeeltelijk) kunnen bijwonen, daarom hebben we er voor gekozen de
conferentie 1 dag op te schuiven en dus van donderdag 25 tot en met zaterdag 27
februari 2010 plaats te laten vinden. Op deze manier kost het minder vrije dagen om
de conferentie bij te wonen en wanneer het doordeweeks echt niet mogelijk is, dan
kunt u in ieder geval op zaterdag komen.
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Meer onderwijs en verwerking

Voor meer informatie:
Karel H. Remmelink
tel: (0529) 750906

Wat de opzet van de conferentie betreft zullen ook een aantal dingen veranderen.
We willen meer structuur in het onderwijs brengen en ook de verwerking van dat
onderwijs beter uit de verf laten komen. Daarom gaan we naar aparte tijdsblokken
voor onderwijs en voor verwerking.
Het accent zal ook verschuiven naar uitgenodigde sprekers, om zo het onderwijs meer
samenhang te geven. Dat betekent niet dat we de interactie, waar onze conferenties
altijd door gekenmerkt werden, willen kwijtraken. Via panel- en groepsgesprekken zal
daar vorm aan gegeven worden.

Vragen?!
E-mail:
info.voorjaar@
bijbelstudieconferentie.nl

Tijdens de conferentie zullen veel vragen beantwoord worden, maar wilt u er zeker
van zijn dat uw vraag ook beantwoord wordt? Stuur deze dan op naar
info.voorjaar@bijbelstudieconferentie.nl, dan kunnen we de vragen alvast aan de
inleiders voorleggen. Ook voor andere vragen kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.

Inleiders en thema’s
Donderdag 25 februari
De toekomst – heb ik alles op een rijtje? (o.a. Openbaring en Daniel)
Jaap Vergouwe, Gerard Hoddenbagh en Karel Remmelink
Avond
Mijn toekomst in het licht van Zijn komst
Frederic Walraven
Vrijdag 26 februari
Hij komt! Ben ik er klaar voor? (Mattheüs 24)
Peter van Beugen, Sytse de Jonge en Jan Simmering
Avond
Mijn hoop als alles wegvalt
Dick Versloot

Datum:
25 t/m 27 februari 2010

Zaterdag 27 februari
De koning komt! Hoe heb ik hem behandeld? (Mattheüs 25)
Jaap Fijnvandraat, Gerard Kramer en Hans Arentsen

“Voorwaar, Ik zeg u, dit
geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat dit
alles geschiedt.”
Mat. 24:34
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