Geliefde medereizigers,
In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de lezingen in het nieuwe seizoen. De eerste lezing is op
vrijdagavond 25 september. Van harte welkom! Verder vindt u in deze nieuwsbrief de gebruikelijke
praktische informatie.
Doel Leusense Conferentie
Ook in het komende seizoen gaan we weer lezingen organiseren onder de naam ‘Leusense
Conferentie’. Het doel is onveranderd, namelijk: Bijbels verantwoorde toerusting voor christenen uit
kerken die voortkomen uit de Reformatie en staan op de grondslag van Gods Woord en de Drie
Formulieren van Eenheid.
Thema dit seizoen
Het geestelijke aspect in de omgang met de Heere en de praktische uitwerking daarvan in het
dagelijks leven zien we terug in het leven van veel Bijbelse personen. Deze twee aspecten zijn wel te
onderscheiden, maar niet te scheiden. In het komende seizoen zal het thema ‘Bijbelse personen en
hun leven met de Heere’ de rode draad zijn in de lezingen. Welke geestelijke toerusting ontvangen
we en welke lessen voor het dagelijkse leven met de Heere zijn er te trekken, als we kijken naar het
leven van Bijbelse personen?
Start nieuwe seizoen
De eerste lezing van het nieuwe seizoen is D.V.:
Vrijdagavond 25 september 2015
Spreker: Ds. R. van der Wolf (GKN)
Onderwerp: Hizkia en zijn leven met de Heere
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen

Wij rekenen op aanwezigheid! Ook willen wij u vragen om deze uitnodiging onder de aandacht te
brengen van mensen in uw omgeving, die ook graag meer en meer willen leren over het leven met
de Heere. Verder hopen we in het najaar nog twee lezingen te organiseren:
Vrijdag 30 oktober - Ds. J. Westerink (CGK) over Zwingli, de vergeten man van de Reformatie
Vrijdag 27 november - Ds. J.N. Zuijderduijn (HG) over Gajus, evangelist in woord en daad
Noteert u deze data vast in uw agenda?
Praktische informatie
De lezingen uit de vorige seizoenen zijn na te luisteren op www.leusenseconferentie.nl.
Wij zijn dankbaar voor de bijdragen die wij mogen ontvangen via de collecte en door middel van
giften. Giften ter ondersteuning blijven zeer welkom!
Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Voor een overzicht
van de financiën verwijzen we u naar onze website.
Tot slot
Wij bidden of de Heere de Leusense Conferentie wil zegenen. Dat Hij daardoor geëerd wordt. Dat het
mag bijdragen aan de verkondiging van Zijn grote daden. Dat het ons allen mag aansporen om ons
heil te zoeken bij de Enige die dat heil kan aanreiken. Dat het ons bemoedigen mag tijdens onze
pelgrimsreis, hier op aarde. In alle ootmoed hopen wij zo in het komende seizoen de Leusense
Conferentie te mogen organiseren. Wij vragen ook uw gebed voor de Leusense Conferentie en hopen
u (weer) te mogen ontmoeten op vrijdag 25 september! Wij zien er naar uit, u ook?
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,

Arjan Altena, Arjan Bos, Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen en Jaco Visscher
Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:
‘Indien de HEERE wil en wij leven’

