
 
 

 

Geliefde medereizigers, 

Op vrijdagavond 11 april was het de beurt aan ds. J.Westerink om de conferentieavond in te leiden onder 

de titel “Prediking en toekomst verwachting”. Tegenover de tekening van de naoorlogse 

wereldgeschiedenis, en de hedendaagse cultuur die zich kenmerkt door een pluk-de-dag mentaliteit en 

een toekomstbeeld zonder verwachting na de dood, kwam de vraag op ons af of wij nog verwachting 

hebben. Wat verwacht een christen eigenlijk? Hoort de wereld van onze verwachting?  Of horen ze ons er 

nooit over? Gelooft een Christen het zelf nog wel? 

Vanuit Mattheus 25: 1 - 13, 1 Thessalonicenzen 4: 13 – 18 en 2 Petrus 3: 8 – 18 stond ds. Westerink met 

ons stil bij de twee wegen in dit leven; geloof of ongeloof. Ingaan tot de bruiloft van het Lam of buiten 

gesloten worden. Het leven met of zonder de Heere. 

Prediking wil waarschuwen, maar in die waarschuwing is ook altijd die ruimhartige  nodiging. Want Hij die 

nodigt is dezelfde die aan het vloekhout heeft gehangen en daar Zijn bruid heeft gekocht. Een indringende 

lezing waarop we dankbaar mogen terugkijken. 

Wilt u de lezing nog eens rustig na luisteren? Dat kan op www.leusenseconferentie.nl/lezingen 

De opbrengst van de gehouden collecte is € 371,75 waarmee opnieuw het grootste deel van de gemaakte 

kosten betaald kunnen worden en dat stemt ons dankbaar. 

Tegelijk worden giften ter ondersteuning zeer op prijs gesteld. 

Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. 

Bent u geïnteresseerd in de financiën dan verwijzen we u voor  een financieel overzicht naar de website 

www.leusenseconferentie.nl/financien tabblad ‘FINANCIEN’ 

De stuurgroep is volop bezig met de voorbereidingen voor wat betreft het nieuwe seizoen. We kunnen u 

alvast meedelen dat de eerste conferentieavond van het seizoen 2014 / 2015 D.V. gehouden zal worden 

op 26 september 2014. Dr. W. van Vlastuin hoopt deze avond in te leiden. Binnenkort hopen we meer 

informatie te geven die u kunt vinden op de website. 

Aanstaande vrijdag hoopt op de laatste lezing van dit seizoen ds. J.R.Visser (GKV) te spreken onder de 

titel “Die aantrekkelijke wereld!  Toch liever op  de drempel ……”. De organist voor deze avond is Koert 

Aalbers. 

We hopen u daar aanstaande vrijdag te begroeten!  

 

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie, 

Met vriendelijke groet , 

Stuurgroep Leusense Conferentie, 

A. Bos, E. de Bruijne, J. Janssen, J. Janssen, J. Visscher 
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