Geliefde medereizigers,
Zoals we u al eerder aankondigden hopen we aanstaande vrijdag 26 september te starten met
het tweede seizoen van de Leusense Conferentie.
Voor de eerste avond hebben we dr. W. v. Vlastuin (H.H.K.) bereid gevonden om een lezing
houden.
Onder de titel ‘SCHIJN OF ZIJN’ zal hij onder meer ingaan op de veelheid van geloven in ons
land en ook op de vele soorten van christelijk geloof. Maar vooral ook zal hij vanuit de Schrift
aandacht geven aan de vraag naar het ware geloof, en hoe we voor onszelf kunnen weten of we
in het ware geloof delen. We hopen op een leerzame avond tot versterking en bemoediging van
ons geloof.
Het orgel zal op deze avond bespeeld worden door Ellert Bos.
We zijn ook dankbaar dat we u kunnen melden dat we voor alle acht geplande conferentie
avonden van het komende seizoen sprekers hebben weten te vinden die van harte hun
medewerking hebben toegezegd. Het overkoepelende thema voor deze acht conferentieavonden
is: ‘God leren kennen’.
De aanleiding voor de keuze van dit thema is gelegen in de verscheidenheid van de vele geloven
in ons land, en de vraag of het geloof van een christen nog te onderscheiden is van een moslim.
Aan de verschillende sprekers wordt gevraagd om vanuit de Schrift een onderwerp te belichten
zoals ons kennen van God, of de betekenis van de namen van God voor ons vandaag. Of ook het
werk van God en de betekenis ervan voor in de actualiteit van nu.
Binnenkort zal het overzicht voor de planning van het hele seizoen op de website opgenomen
worden.
Vooruitlopend daarop hopen we aanstaande vrijdag de u wellicht bekende boekenleggers uit te
delen.

Voor een bijdrage in de kosten van de conferentie avonden wordt er een collecte gehouden, maar
ook giften ter ondersteuning worden zeer op prijs gesteld.
Het rekeningnummer is NL22 ABNA 0422926566 t.n.v. Leusense Conferentie. Bent u
geïnteresseerd in de financiën dan verwijzen we u voor een financieel overzicht naar de website
www.leusenseconferentie.nl tabblad ‘FINANCIEN’
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