Geliefde medereizigers,

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de lezingen in het nieuwe seizoen. De eerste lezing is
op vrijdagavond 30 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
Lezingen die vanuit de Schrift opkomen, met een heldere toepassing in de praktijk van vandaag.

blen erg gewaardeerd worden.
In dat spoor willen we ook het komende seizoen verder gaan. Iets anders hebben we tenslotte
ook niet te melden.
Voor het komende seizoen willen we het ‘Genadeverbond’ als thema nemen.
Om het nog wat concreter te maken: in de verschillende lezingen zal het gaan over het verbond
in de Heilige Schrift, over de plaats van Christus in het genade verbond en over de
verbondsrelatie.
Een onderwerp waarover misschien voor ons gevoel al veel is geschreven en gediscussieerd.
Waarover misschien ook wel vragen en (voor)oordelen bestaan.
Maar ons gaat het om de vraag: welke geestelijke toerusting ontvangen we en welke lessen
voor het dagelijkse leven met de Heere zijn er te trekken, als we kijken naar het verbond dat
God heeft opgericht?

Start nieuwe seizoen
De eerste lezing van het nieuwe seizoen is D.V.:

Vrijdagavond 30 september 2015
Spreker: Ds. L. Heres (GKN)
Onderwerp: Het verbond in Exodus
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.

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 30 september!
Wij zien er naar uit, u ook?

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Leusense Conferentie,

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’

