
 
Nieuwsbrief nr. 36 

 

Geliefde medereizigers Anno Domini 2019, 

 

De eerstvolgende lezing zal zijn op DV donderdag 7 maart 2019 

Thema: de bekering van de Joden in de 19e eeuw: de Schotse zending in Boedapest. 

Spreker: Dr. B.J. Spruyt 

aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73,  7711 HS Nieuwleusen 

 

Terugblik op de afgelopen lezing 

Ds. M. Goudriaan (HG) stond stil bij het thema 'En toch, het Woord gaat door, totdat...'  Heel het 

boek Handelingen door wordt het Evangelie tegengewerkt. Maar als we in Handelingen 28 

het 31
e
 vers lezen, valt ons één woord op. Paulus kon als gevangene, in de wereldse stad 

Rome, onverhinderd zijn werk doen. De Heere werkt, ook al lijkt dat misschien niet. Wie had 

gedacht dat in de stad waar de keizer aanbeden werd, een gemeente onverhinderd zou kunnen 

uitbreiden? Zo zien we de hand van God, ook in de geschiedenis. 

 

U kunt de gehele lezing van ds. Goudriaan nog eens terug luisteren op onze website 

www.leusenseconferentie.nl. De samenzang werd begeleid door Luuk Schuurman. De 

collecteopbrengst van  deze avond bedroeg € 120,=   Hier zijn we blij mee. Giften ter 

ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is: NL22 ABNA 0422926566 

t.n.v. Leusense Conferentie. 

 

Vooruitblik op de komende lezing 

Dr. B.J. Spruyt hoopt dan met ons stil te staan bij de Schotse zending onder de Joden door 

onder andere ‘rabbi’ John Duncan. Deze zending heeft grote gevolgen gehad, tot bijvoorbeeld 

de Balfourverklaring aan toe. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sprak de Britse minister van 

Buitenlandse Zaken Balfour zijn steun uit voor de stichting van een Joods nationaal tehuis in 

de landstreek Palestina. Zijn brief, beter bekend als de Balfourverklaring, was een belangrijke 

mijlpaal in de totstandkoming van de staat Israël. Iets meer dan dertig jaar na de 

Balfourverklaring werd de Israëlische onafhankelijkheid uitgeroepen. 

 

 



 
 

We hopen u graag weer te begroeten op DV donderdagavond 7 maart 2019 in de  

Maranathakerk te Nieuwleusen. Zoals u weet zijn de lezingen gratis toegankelijk. Jong en oud 

is hartelijk uitgenodigd! Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en door te 

praten over de lezing, onder het genot van koffie of thee. Welkom!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de stuurgroep Leusense Conferentie 

J. Visscher 


