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Geliefde medereizigers,
Door middel van deze nieuwsbrief willen we u nog graag herinneren aan de Leusense
Conferentie van aanstaande vrijdag 25 november. Naast de gebruikelijke praktische
informatie vindt u in deze nieuwsbrief ook enkele ontwikkelingen die we graag onder uw
aandacht willen brengen.
Aanstaande vrijdag hoopt ds. D.J. Diepenbroek uit Rouveen een lezing te houden. We
heten u graag van harte welkom! Ds. Diepenbroek hoopt de lezingenreeks over het
genadeverbond voort te zetten. Nadat ds. L. Heres in de openingslezing op
indrukwekkende wijze heeft laten zien hoe de Heere in het Bijbelboek Exodus met
eindeloos geduld en lankmoedigheid zijn volk telkens weer opzocht en het door het volk
vertrapte verbond herstelde, hopen we in de komende lezingen achtereenvolgens stil te
staan bij de roepstem van God die in het Woord uitgaat en vervolgens in de tekenen van
het verbond.
We zijn blij te kunnen melden dat ds. J.M.J. Kieviet bereid gevonden is om op 28 april
2017 een lezing te verzorgen.
Verder zijn we dankbaar dat Reint en Dian Schuurman uit Dalfsen zich bereid hebben

getoond de vacature in de stuurgroep op te vullen. We heten hen van harte welkom en
hopen op een prettige en vruchtbare samenwerking.
Intussen hebt u gemerkt dat de frequentie van het aantal avonden in Nieuwleusen
afgenomen is. We hebben als stuurgroep daarvoor gekozen, omdat het organiseren van
de Leusense Conferentie een behoorlijke druk met zich meebrengt. Tegelijk zijn we ons er
ook goed van bewust dat de Leusense Conferentie voorziet in een behoefte en erg
gewaardeerd wordt door verschillende bezoekers. Zeker ook vanwege de ontmoetingen bij
het geopende Woord over kerkmuren heen. We willen dit dus ook graag voortzetten. Met
dit in ons achterhoofd hebben we ons gebogen over de vraag hoe de Leusense
Conferentie onder de aandacht te brengen van een breder publiek, terwijl maar een
beperkt budget beschikbaar is. Vanuit deze gedachte is het idee geboren om naast een
aantal avonden in Nieuwleusen, enkele avonden in de regio te organiseren. Ook omdat we
weten dat er in de regio verschillende belangstellenden zijn, maar de afstand als
bezwaarlijk wordt ervaren.
Zo kunnen wij voor donderdag 26 januari 2017 gebruik maken van het gebouw van de
Christelijk Gereformeerd kerk te Sint Jansklooster. We hebben de heer H.C. Bezemer,
student aan de predikantenopleiding van de CGK in Apeldoorn bereid gevonden te
spreken.
Vrijdagavond 25 november 2016
Spreker: Ds. D.J.Diepenbroek
Onderwerp: De roepstem van de Verbonds-God.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Nieuwleusen
Wij rekenen op uw 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.

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 november! Wij zien er naar uit, u ook?
Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,
Erik de Bruijne, Johan Janssen, Johannes Janssen, Reint & Dian Schuurman en Jaco
Visscher
Voor alle toekomstige data die wij noemen geldt:
‘Indien de HEERE wil en wij leven’

