
 
 

 

Geliefde medereizigers,  

Opnieuw mogen we dankbaar terugzien op een fijne conferentieavond waarop ds. J. den Boer 

uit Nieuwleusen ons de Schrift heeft mogen openen rond het thema “Wankelmoedigheid” adhv 

Matt 15: 22 – 36. Over een Heiland die zijn discipelen dwong te gaan varen, hen op die 

bepaalde weg deed gaan. Een weg door storm en gevaren heen,  om hen zo te leren hun 

vertrouwen op Hem alleen te stellen. 

Van al de lezingen worden opnames gemaakt die terug te beluisteren zijn via de website. 

Helaas, en dat vinden we erg jammer, is er van deze lezing geen opname beschikbaar. Wellicht 

zijn er onder u die aantekeningen hebben gemaakt tijdens de lezing, we zouden het fijn vinden 

om op de website toch nog een samenvatting van de lezing te kunnen weer geven. 

Wanneer u ons hierbij kunt helpen houden we ons van harte aanbevolen en willen we u vragen 

contact met ons op te nemen. 

Website 

Op de website is er een rubriek “Vragen beantwoording” op de website toegevoegd. Hebt u 

vragen en of opmerkingen dan kunt u ze stellen via leusenseconferentie@gmail.com. Veel 

gestelde vragen of belangrijke vragen krijgen een plaats op de website. 

De collecteopbrengst van 13 februari is € 424,66. Hier zijn we blij mee. Ook is er een 

bankrekening nummer geopend namelijk NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. 

Giften ter ondersteuning worden zeer op prijs gesteld. Een financieel overzicht zal te zijner tijd 

op de website onder het kopje Financiën worden gepresenteerd. 

In de stuurgroep hebben we Erik de Bruijne uit Steenwijk welkom mogen heten nadat hij te 

kennen had gegeven de doelstelling van harte te onderschrijven en ook van harte bereid is tijd 

en energie te steken in het organiseren van de conferentie avonden. 

De 3e conferentie avond wordt voorbereid, vrijdag 14 maart 2014 met als spreker ds. H. 

Polinder (CGK) – De geestelijke strijd in het leven van een christen. De organist voor deze 

avond is Christian Mussche. De poster is eveneens van de site te downloaden. 

Om de Leusense Conferentie verder bekendheid te geven willen wij u vragen blijvend deze 

avonden onder aandacht te brengen in uw omgeving. Uw meedenken en medewerking stellen 

we zeer op prijs. 

Met vriendelijke groet , 

Stuurgroep Leusense Conferentie, 

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

  

  

mailto:leusenseconferentie@gmail.com

