HARTELIJK WELKOM

LEZINGEN TERNEUZEN 2021-2022
Wilt u duidelijkheid over de zin en het doel van uw bestaan en zekerheid voor de
toekomst? Dan nodigen wij u uit de komende Bijbelavonden te bezoeken. Daar zal
gesproken worden over diverse onderwerpen. Het thema van de serie avonden is:

GOD WEET DE TOEKOMST
EN LAAT DIE ZIEN

GOD WEET DE TOEKOMST EN LAAT DIE ZIEN
DE BOODSCHAP VAN TOEN, VOOR NU!

Programma
Vrijdag 15 oktober 2021
Spr.: Claude VanMaelsaeke

Paulus zag de openbaring van geheimenissen
Israël, en jouw toekomst in het hemelse volk?

Vrijdag 12 november 2021
Spr.: Arjan Baan

Jozef zag zijn dromen werkelijkheid worden
Is de Redder der wereld ook jouw Redder?

Vrijdag 10 december 2021
Spr.: Leander Janse

Jeremia zag een hoopvolle toekomst
Zie jij een hopeloos einde, of een eindeloze hoop?

Vrijdag 14 januari 2022
Spr.: Ger de Koning

Jesaja zag de toekomst als een geschreven geschiedenis
Vrede met God en vrede op aarde!

Vrijdag 11 februari 2022
Spr.: Gerard Hoddenbagh

Ezechiël zag Jeruzalem als centrum van de volken
Van geestelijk dood tot levend voor God!

Vrijdag 11 maart 2022
Spr.: Kees Fieggen

Daniël zag het einde van de wereldmachten
Geeft het profetische woord jou uitzicht?

Vrijdag 8 april 2022
Spr.: Gerard Kramer

Zacharia zag Christus terugkomen op de Olijfberg
Elk oog zal Hem zien. Verlang jij naar Zijn komst?

De lezingen worden D.V. gehouden in een zaal van de GKV De Levensbron,
Sloelaan 40, Terneuzen. Aanvang 19.30 uur.
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Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunt u cd’s van deze avonden bestellen, of
de complete serie op één mp3-cd.
Voor inlichtingen, een persoonlijk gesprek, schriftelijke vragen, gratis lectuur, een Bijbel, of
een Bijbelstudiekring kunt u zich wenden tot:
Stichting Evangelisatie in Vlaanderen
tel. 06-26902685, e-mail: jancvburen@gmail.com
Voor meer info over deze stichting en publicaties verwijzen we u naar
onze website www.evangelisatie-zeeuwsvlaanderen.nl
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