Nieuwsbrief nummer 45, januari 2022
Geliefde medereizigers,
Allereerst willen we u als stuurgroep aan het begin van dit nieuwe jaar de zegen van de Heere
toewensen.
Een wens onder bijzondere omstandigheden, want opnieuw is het sociale en maatschappelijke
leven sterk aan banden gelegd vanwege het corona virus.
Het is om zo te zeggen crisistijd. Maar deze crisis is er niet alléén vanwege de corona, wie zijn
oor te luisteren legt hoort veel meer woorden die eindigen op ‘crisis’.
Als christenen maken wij deel uit van de maatschappij. De Bijbel leert ons echter dat het niet
onverschillig is op welke manier we dat doen.
Het jaarthema van dit seizoen is: ‘Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat’.
Want dat er een veranderend klimaat gaande is, dat is duidelijk. Immers, het begrip voor
Bijbelse opvattingen en standpunten wordt steeds kleiner, en daarmee de vraag hoe we ons als
christen opstellen steeds groter. Daarom is toerusting voor christenen belangrijker dan ooit
tevoren: waar staan we? wat doen we?
Graag nodigen we u uit om aanstaande vrijdagavond 14 januari bij deze vragen stil te staan.
Spreker is dan ds. J. Kommerie (HHK), de titel van zijn lezing is:

‘Van liefde leven in crisistijd’
Datum
Aanvang
Locatie
Parkeren

: D.V. vrijdagavond 14 januari 2022.
: 20.00 uur (toegang gratis, aanmelden verplicht – collecte)
: Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG),
Oude Rijksweg 436 te Rouveen.
: ruim voldoende gelegenheid voor parkeren naast de kerk.

We hanteren de bekende maatregelen volgens de geldende RIVM-richtlijnen (zie verder onze
website). Het aantal zitplaatsen is beperkt, daarom vragen wij u vriendelijk maar dringend om u
van te voren aan te melden:
Dat kan via een mail naar leusenseconferentie@gmail.com of
een telefoontje naar 0529-426461 (fam. Schuurman) (het vermelden van uw naam en aantal
personen is voldoende).
Mocht u een vraag hebben, stuur dan gerust een email of telefoontje.
Ook via internet
Rechtstreeks de lezing (met beeld) volgen kan ook, via de link:
https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.html
Klik hierna op ‘>>volgen met beeld<<’.
Tenslotte

Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd!
Mochten de overheidsrichtlijnen toch de komende dagen nog wijzigen -zodat de lezing daarom
niet door zou kunnen gaan- dan ontvangt u daarvan uiterlijk donderdagavond een extra
nieuwsbrief van ons.
Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

