
Beste broeders en zusters in Zuid-Nederland en Vlaanderen,

 
We  willen  jullie  informeren  over  een  prachtige  gelegenheid  tot  ontmoeting,  eenheid  en
opbouw van christenen in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Op DV zaterdag 13 mei, zal  er in
Roermond, in het Forum, Elmpterweg 50, weer de jaarlijkse Familiedag plaatsvinden. 

Orlando Bottenbley is net als  vorig jaar  hoofdspreker en zal  spreken over het thema: “Van
verwondering naar verkondiging: De kracht van een veranderd leven”. Zijn toespraken worden
aangevuld met de volgende praktische en interactieve workshops:

 Verkondiging door een veranderd leven door Orlando Bottenbley

 De bevrijdende kracht van vergeving door Philip Nunn

 De rijke zegen van verzoening door Wout van Wijngaarden

Belangrijke info:

Vanaf 9.30 uur is er registratie en ontvangst met koffie. Het programma duurt van 10:00 tot
16:00. Kinderen tot 12 jaar hebben een eigen geheel verzorgd programma. Toegang is gratis
met de gelegenheid tot een vrije gave via een collecte. Er is de mogelijkheid om ter plekke een
lunch te kopen of een eigen lunchpakket mee te brengen.

Opgave:

Het  zou  ons  erg  helpen  als  je  je  voor  deze  dag  opgeeft.  Dit  kan  via  een  email  naar
familiedaglimburg@gmail.com.  Indien  mogelijk  en  van  toepassing  is  één  opgave  per
gemeente/kerk ideaal. Als er kinderen meekomen, vermeld dan bij de opgave aub de leeftijd.

Promotie:

Informeer je kerk/gemeente en je vrienden/kennissen over deze dag! Wil je meer informatie
over deze dag, dan kun je ons bellen op 043-365 3082.

Een opwekking begint bij ons! We bidden dat je enthousiast wordt en dat we net als vorige
jaren met honderden mensen samen mogen komen.  Door  God samengebracht,  tot  eer  en
glorie van Zijn Naam en tot  getuigenis  voor alle  mensen in Zuid-Nederland en Vlaanderen.
 
Met vriendelijke groet,

Het organiserend team

Miel de Rechter

Voorganger     

Christengemeente te Roermond

Thijs van Reijn

Voorganger                            

Chr. Gem. de Bron te Heerlen

Peter Baan

Oudste                                   

Chr. Gem. te Bunde/Meersen
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