
Ontmoet & Bemoedig!
zaterdag 10 oktober 2015

in Ermelo van 10.00 - 16.00 uur

LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG
VERGADERINGEN VAN GELOVIGEN

Infomarkt zendingswerk 

Workshops

Ontmoeting

Lunch

Oppas

Toespraak

Zingen en muziek

Kinder- en Tienerprogramma

Locatie: Groevenbeek College, Paul Krugerweg 44/50 te Ermelo
Meer informatie: j.van.kampen@kpnmail.nl  •  033-2456533

Toespraken en workshops  door Philip Nunn,  Bert Nanninga,  en anderen

Stichting Nehemia nodigt u uit!

Historische Zendings-Weekendtrip
Bezoekers maken kans op een unieke trip naar Trier, waar u voor twee  

personen, twee nachten logies en ontbijt krijgt in een hotel. In deze om-

geving kunt u heerlijk fietsen en wandelen. Wim en Anita Hoddenbagh 

wonen daar en bieden u een stadswandeling aan langs oude Romeinse 

gebouwen en hun geschiedenis. Trier ligt slechts op 400 km van Utrecht. 

De datum wordt in onderling overleg vastgesteld. 

Locatie landelijke ontmoetingsdag
College Groevenbeek, Paul Krugerweg 44/50 te Ermelo. 

Aanmelden
Om deel te nemen aan de Landelijke dag van Ontmoeting & Bemoediging 

kunt u zich opgeven via de websites www.vergaderingvangelovigen.info 

of www.stichtingnehemia.nl of telefonisch via Jaap van Kampen 033 -  

245 65 33 of 06 - 44 15 81 15. Opgeven is mogelijk tot 25 september 2015. 

Deelname is gratis! Wilt u toch bijdragen dan kan dat natuurlijk op de  

rekening van Nehemia of op de dag zelf. 

Werkgroep:
Jeroen en Annelies Bonnema, Jaap van Kampen, Mathilde Nanninga en Irma Waleson.



Workshops 

PreekPraktijk 

Een interactieve zoektocht met de Bijbel in de hand naar 

de wijze van woordbediening in onze samenkomsten. 

- Karel Remmelink, bedrijfskundig adviseur en redacteur Berichten - 

Cultuurshock?

Opgegroeid als Nederlander in een andere cultuur weer 

terug in Nederland: zijn onze gewoontes wel zo gewoon?

- Anna-Carina Walraven en andere jong volwassenen van de families 

Nunn en Nanninga -

 

Het Echte Studentenleven…

Ga je (binnenkort) studeren? Welke plek heeft de  

Heer Jezus in die plannen en in nieuwe ontwikkelingen 

van jezelf?

- Heiko van den Broek, werkt via Agape met studenten in Tilburg -

Buren uit een ‘ander’ land

Hoe ga je om met moslim buren? Praktische handvatten 

voor onderling contact.

- Harriët Cornelius, werkte in Turkije en nu bij Evangelie & Moslims - 

Durf Christen te zijn!

Een speurtocht naar de Bijbelse impact in ons leven  

en dat van anderen.

- Bert Nanninga, arts en zendingswerker in Malawi - 

Creativitijd!

De handen uit de mouwen en vrij aan de slag met diverse 

creatieve materialen.

- Pauline Nanninga, beeldend therapeut - 

Landelijke Ontmoetingsdag
We hebben elkaar als broeders en zusters wat te bieden! We kunnen  

van elkaar leren en veel van de Heer Jezus in elkaar herkennen. Samen 

optrekken. Samen zingen en leren uit zijn woord. Er voor elkaar zijn.  

Vandaar deze dag van elkaar (opnieuw) ontmoeten en bemoedigen! 

Voor wie?
Gezinnen, jongeren, singles, ouderen, dus voor iedereen!

Programma
Inloop vanaf 10.00 uur  - einde ca. 16.00 uur.

Het ochtendprogramma bestaat uit koffiedrinken, ontmoeting,  

welkom, zingen met muziek en een toespraak van Philip Nunn. 

Tijdens het ochtendprogramma wordt er oppas georganiseerd voor  

kinderen van 0 t/m 3 jaar en is er een apart programma voor kinderen  

van 4 t/m 12 jaar.

Tussen de middag wordt u een lunch aangeboden en kunt u op de  

Infomarkt kennismaken met zendelingen en/of Thuis-Front-Teams  

van zendelingen die via Stichting Nehemia ondersteund worden.

Het middagprogramma bestaat uit diverse workshops waarvan u er  

twee kunt bijwonen. Hiernaast ziet u welke workshops er worden  

aangeboden. Na aanmelding kunt u later aangeven welke workshops  

u wilt bijwonen.

Tijdens het middagprogramma worden er diverse activiteiten  

georganiseerd voor kinderen en tieners van 4 t/m 16 jaar en is  

er oppas voor de allerjongsten.

Ontmoet & Bemoedig!


