Geliefde medereizigers,
2016, dat is opnieuw een jaar waarin we lezingen mogen plannen en verdere plannen voor de
toekomst mogen maken. Wij danken de HERE dat ook dit jaar Zijn Woord weer open mag gaan. Want
zo alleen is het toch een goed en gezegend nieuwjaar? Dat de God van alle eeuwen in ons midden is
en wij Hem heel persoonlijk mogen kennen vanuit wat Hij over zichzelf geopenbaard heeft.
Dat wensen wij u het komende jaar van harte toe, Gods nabijheid en een verdiepende kennis van
Hem.
In deze nieuwsbrief wordt teruggekeken naar de derde lezing van het lopende seizoen. Ook nodigen
wij u uit voor de volgende lezing. Tot slot volgt de gebruikelijke praktische informatie.
Terugblik lezing 27 november 2015
Ds. Zuijderduijn sprak over het leven van Gajus. Hij was een man die christen was in woord en daad.
Gajus wordt door de apostel Johannes bejubeld: “Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik
hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen”. De apostel moedigt Gajus aan door te gaan en te
volharden in de wegen van de HERE. De toepassing door ds. Zuijderduijn werd gericht op het
wandelen naar de wil van de HERE, in liefde en gehoorzaamheid achter hem aan te gaan.
Uitnodiging volgende lezing
D.V. vrijdag 29 januari staat de eerste conferentieavond van dit nieuwe jaar gepland. Spreker is dan
ds. J.M.J. Kieviet van de christelijk gereformeerde kerk van Renswoude. De lezing van die avond heeft
als titel: “een leeg testament… Eli, de hogepriester” De predikant wil in zijn lezing ingaan op de
verantwoordelijkheid die ouders hebben voor hun kinderen, hoe zij het christelijk geloof hun
kinderen hebben voor te leven. Hij neemt daarbij als voorbeeld het leven dat Eli zijn zoons en het
volk Israël heeft voorgeleefd. Kortom een belangrijk hedendaags thema, voor ons en onze kinderen.
Vragen die achter de lezing schuilen zijn o.a.: is mijn leven een verwijzing naar Christus?
U bent van harte welkom!

Een leeg testament… Eli, de hogepriester.
door Ds. J.M.J. Kieviet (CGK Renswoude)
Vrijdag 29 januari a.s.
Aanvang 20.00 uur
Maranathakerk
Burg. van der Grondenstr. 73
7711 HS Nieuwleusen
Onze vraag aan u
Maakt u ook anderen in uw omgeving attent op de komende lezing? Noteert u ook vast vrijdag 26
februari 2016 in uw agenda. Dan zal ds. H.J. van Marle van de Hersteld Hervormde gemeente
Wapenveld/Wezep een lezing verzorgen.
Praktische informatie
De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Giften ter
ondersteuning blijven zeer welkom! Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense
Conferentie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.leusenseconferentie.nl.
Tot slot
Wij vragen opnieuw om uw gebed voor de Leusense Conferentie en hopen u (weer) te mogen
ontmoeten op vrijdag 29 januari 2016.
Hartelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,
Arjan Altena, 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’

