Nieuwsbrief nr. 37
Geliefde medereizigers,
De eerstvolgende en alweer laatste lezing van dit seizoen zal zijn op DV vrijdag 5 april 2019.
Ds. H. Polinder (CGK) uit Urk hoopt dan een lezing te houden met als titel ‘Gods hand in de
eindtijd’.
De Heere Jezus heeft Johannes op Patmos Zijn openbaring gegeven om Zijn dienstknechten te
laten zien wat er staat te gebeuren. Wij leven in een kantelend tijdperk en wereldwijd zien we
verschuivende machtsevenwichten. Zijn al die ontwikkelingen voor ons reden tot
ongerustheid en onzekerheid en zien we onze tijd vooral als een donkere tijd? Of mogen we
mogen we daarin juist Gods hand zien? En hoe dan?
Wij hopen u opnieuw te ontmoeten op D.V. vrijdag 5 april 2019. Van harte welkom! Meer
info: www.leusenseconferentie.nl
aanvang: 20.00 uur (toegang gratis – wel is er een collecte)
Locatie: Maranathakerk, Burg. v.d. Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen

Ook het komende seizoen 2019-2020 hopen we opnieuw een aantal lezingen te organiseren.
We verwachten het seizoen half september te starten. Hiervan zullen we u via de nieuwsbrief
op de hoogte houden.
Terugblik op de afgelopen lezing
dr. B.J. Spruyt stond stil bij het thema: de bekering van de Joden in de 19e eeuw; de hand van
God in de Schotse Zending in Boedapest.
Een drietal godvrezende mannen reisden in 1839 van Schotland naar Israël om daar zending
te bedrijven. Door een ongeluk (een val van een kameel) van één van hen, waren twee van de
mannen genoodzaakt terug te reizen. Op de weg terug bleven ze in Hongarije steken en
ontmoetten daar de protestants piëtistische opgevoede Maria Dorothea. Zij had lange tijd
gebeden om zendelingen die het evangelie zouden willen brengen. Ze ziet in de mannen een
gebedsverhoring. Hoewel de zendingsreis naar Israël op een mislukking uitliep, kwamen ze
door een 'toeval' in Hongarije terecht, alwaar het protestantse evangelie in een volstrekt
Roomse omgeving, ingang mocht vinden. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds een
protestantse beweging in Hongarije die hieruit is voortgevloeid.
U kunt de gehele lezing van dr. B.J. Spruyt nog eens terug luisteren op onze website
www.leusenseconferentie.nl. De samenzang werd begeleid door Luuk Schuurman. De
collecteopbrengst van deze avond bedroeg € 270,- Hier zijn we blij mee. Giften ter
ondersteuning stellen we zeer op prijs. Het rekeningnummer is: NL22 ABNA 0422926566
t.n.v. Leusense Conferentie.
We hopen u graag weer te begroeten in 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

