
 

 

Almelo, augustus 2022 

 

Betreft: bijgaande uitnodiging voor conferentie Delden 

 

Geliefde broeders en zusters, 

Op de volgende pagina’s treft u, evenals voorgaande jaren, de uitnodiging aan voor de conferentie 

te Delden die, zo de Heer wil, van 11-13 november a.s. zal worden gehouden. 

Graag ondersteunen wij als plaatselijke vergadering deze activiteit en bevelen de conferentie in 

uw voorbede aan. 

Vanwege de wetgeving e.d. lijkt het ons goed enkele aandachtspunten met u te delen: 

- Zoals de regelgeving op dit moment is, kan de conferentie plaatsvinden; 

- Geef u graag tijdig op, dat vergemakkelijkt de voorbereidingen;  

- De huidige prijsstijgingen dwingen de organisatie ertoe, meer kosten te maken. Er is 

desondanks besloten de bijdrage niet te verhogen, maar  voor wie het mogelijk is, zou het 

fijn zijn als u (als deelnemer of als vergadering) dit punt voor de Heer overweegt. 

Bidt u mee om hulp van de Heer bij de vele voorbereidingen, en om rijke zegen over Zijn Woord 

en over de gemeenschap? 

Met een hartelijke broedergroet namens de broeders en zusters vergaderd tot de Naam van de 

Heer Jezus in Almelo, en mede namens de organisatie, uw broeders 

 

Erik Schoonenberg   Gerhard Ros   Peter Beltman 



      Bijbelstudieconferentie - D.V. 11-13 november 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte welkom!  

Uitnodiging voor iedereen van 0-99 jaar! 

THEMA:    Feesten voor de Heere:  

LEVITICUS 23 DEEL 1 
 
 

We hopen ons in de studies bezig te houden met lessen over de feesten des HEEREN, de 

feesten die Israël moest houden tot eer van Jahweh.  

We hopen lessen te leren over de betekenis van deze feesten voor Israël, maar ook te 

zien waarom elk feest een reden tot blijdschap was voor God Zelf; en uiteraard is ook dit 

hoofdstuk geschreven tot ons onderwijs, zodat ook wij als Christenen er lessen uit mogen 

trekken voor ons geloofsleven. 

Naast de studies is er uiteraard tijd voor zingen, gebed, gezelligheid, gesprekken enz. 

Tijdens enkele studies is er een apart kinderprogramma. 
 

Details over programma : zie bij de digitale versie de volgende pagina’s 
 

Onderkomen: de ruime vergaderzaal De Hof & logies-accommodaties De Eik en De Iep van 

conferentiecentrum De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14, Ambt Delden. 

www.dekroezedanne.nl, ong. 10 km van  de A1, afslag Rijssen / Goor. 

 

Aankomst: vrijdagmiddag 11 november 2022 vanaf 16.30 uur 

Vertrek: zondagavond 13 november 2022 rond 18.45 uur 
 

Aanmelding: gebruik het formulier op pagina 3. Ook daggasten a.u.b. tijdig aanmelden! 

 

De financiële kant: we beschouwen dit als een werk van de Heer en vertrouwen erop dat Hij Zelf 
zal voorzien in alles wat nodig is. Steun in algemene zin van broeders, zusters en vergaderingen is 
dan ook hartelijk welkom. Het zou fijn zijn als ook de deelnemers hun verantwoording kunnen 
nemen door dit werk mede mogelijk te maken. 
N.a.v. concrete vragen geven we graag aan…: zie verder de volgende pagina. 

 
Bijdrage aan werk: we gaan ervan uit dat aan het kinder-, keuken- en schoonmaakwerk  door 

velen gezellig en blijmoedig wordt bijgedragen. 

Je kunt niet de hele tijd komen? Wat jammer zeg! Meld je ook voor kortere deelname wel even 

aan.  

Giften en/of bijdrages a.u.b. op bankrekening NL44 RABO 0151 5824 24 t.n.v. Stg. Christelijk 

Jeugd- en Bijbelwerk te Rijssen, onder vermelding van ´Conferentie Delden november’. 

Na ontvangst staat de aanmelding vast.  

BIC: RABONL2U.   

Aanmelding (liefst per email) en contactadres: 

www.christelijkjeugdwerk.nl 
Banisweg 57, 7462 HX  Rijssen;  

Info: tel.  0543-477444, b.g.g. 0548-701218  

e-mail:  info@christelijkjeugdwerk.nl 
 

Vooraankondiging data, D.V.:  10-12 november 2023; 8-10 november 2024 

Kijk ook eens op www.debijbelvoorjou.nl of .be ! 

http://www.dekroezedanne.nl/
http://www.christelijkjeugdwerk.nl/
mailto:info@christelijkjeugdwerk.nl
http://www.debijbelvoorjou.nl/


Aanmeldingsformulier   (graag scannen & mailen of anders per post) 

 
Naam persoon/gezin:   ………………………………………………………..   

 

Adres:     ……………………………………………………….. 

 

Postcode en woonplaats:  ……………………………………………………….. 

 

Telefoon (bij voorkeur mobiel): ……………………………………………………….. 

 

Aantal personen:   ……………………………………………………….. 

 

Leeftijd van de evt. kinderen  ……………………………………………………….. 

 

Om onnodige kosten te vermijden willen we graag nauwkeuriger dan voorheen weten wie precies waaraan 
wenst deel te nemen; daarom graag de    O    aankruisen die van toepassing zijn (als je je opgeeft voor het 
hele seminar en je komt pas zaterdagmorgen, betalen we onnodig 2 maaltijden en 1 overnachting voor 
niets; dat is jammer). 
Bij gezinnen gaan we ervan uit dat het hele gezin aan het aangekruiste onderdeel deelneemt; zo niet: 
graag afwijkende aantallen doorgeven. 
 
Gewenste overnachtingen: 

O  vrijdagnacht 

O zaterdagnacht 

O Ja, ik aanvaard de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat ikzelf en al mijn gezinsleden alle 

geldende wettelijke corona-maatregelen in acht nemen gedurende het hele weekend. 

 
Gewenste maaltijden:  

O  alle maaltijden 
 

Of alleen de volgende aangekruiste maaltijden: 

O   Maaltijd vrijdagavond (buffet, open van 17.15-18.15 uur) 

O Ontbijt zaterdagmorgen 

O  Maaltijd zaterdagmiddag 

O  Maaltijd zaterdagavond 17.30 uur 

O  Ontbijt zondagmorgen 

O  Maaltijd zondagmiddag 

O Maaltijd zondagavond 17.30 uur 

 
De financiële kant: het zou fijn zijn als de deelnemers hun verantwoording kunnen nemen door dit werk 

van de Heer mede mogelijk te maken. N.a.v. concrete vragen geven we graag aan: 
 er worden geen facturen verzonden, hoewel de kosten (zoals overal) gestegen zijn, en we bidden 

dat de Heer zal blijven voorzien in dat wat nodig is;  
 de indicatie van de kosten per persoon (18+ ers) bedraagt ong. 95,- euro (bij aankomst op vrijdag of 

op zaterdagmorgen), bij belegging van de kamers door 3-8 personen.  
 We komen graag tegemoet aan ouders die met niet-verdienende kinderen (0 t/m 17 jaar) willen 

deelnemen; voor deze kinderen geldt: overweeg zelf wat u kunt bijdragen. 
 Bij speciale wensen (b.v. 1 of 2 personen per kamer): vraag naar een indicatie van de reële kosten.  
 Het aantal kamers voor gebruik door 1 persoon is zeer beperkt. 

Door ontvangen giften van anderen kunnen we soms tegemoetkomen aan hen die hun eigen steentje niet 
kunnen bijdragen. 
Onder de 19 jaar en geen begeleiding van ouders? Neem je financiële verantwoordelijkheid én geef aan 
welke volwassene je persoonlijke begeleider / aanspreekpunt is. 



Thema:    Feesten voor de Heere:  

LEVITICUS 23 DEEL 1 
 

Dit is een kort overzicht; een gedetailleerd programma komt plm. 1 week voor de conferentie beschikbaar. 

Vrijdagavond staat een maaltijd gepland, op zaterdag en zondag telkens 3 maaltijden. 

 

Vrijdagavond 11 november: 

18.45-19.30 uur     welkom & samen zingen 

19.30-20.30    lezing: Hoogtijdagen voor de Heer. 

Numeri 28:16-31  

(incl. overzicht in vogelvlucht over de 7 feesten) 

 

Zaterdag 12 november: 

8.45-9.15 uur    bidstond  

9.15-9.45    samen zingen 

10.15-11.45    studie Lev. 23:1-5: De sabbat – eigenlijk geen feest,  

en het Pascha ** 

 

14.15-15.30    voortzetting Lev. 23:4-5: Het Pascha  

16.00-17.00    Lev. 23:6-8: Het feest van de ongezuurde broden ** 

 19.00-20.30    samen zingen   

Lezing / presentatie werk van de Heer     

 

Zondag 13 november: 

8.45-9.15    bidstond 

9.30-11.30 uur   eredienst en Woordbediening vergadering Almelo 

14.00-14.45    samenzang (jong en oud) 

14.45-15.15    koffiepauze 

15.15-16.30    Lev. 23:9-14: Het feest van de eerstelingen ** 

16.30-17.00    bidstond en afsluitende info  

  

** Deze studies worden kort ingeleid (10 minuten) door een broeder die daarvoor is benaderd, 

waarna diverse broeders net zoals bij een Bijbelbespreking iets kunnen toevoegen. 



Praktische info: 

 

 Deze conferentie vindt plaats in goed overleg en broederlijke gemeenschap met de gelovigen die 
samenkomen in Almelo, Thorbeckelaan 1 (zie ook hun eerdere brieven); evt. aanbevelingsbrieven dus 

graag aan verg. Almelo richten;  
 de samenkomsten van de vergadering in Almelo vinden deze zondag eenmalig in het conferentiecentrum 

plaats; 
 geef de uitnodiging zoveel mogelijk door aan gelovigen in jouw / uw omgeving! 

 
 breng je / uw eigen hoeslaken & laken, dekbedovertrek, kussensloop, handdoeken e.d. mee; 
 bedden, dekbedden, kussens en matrassen zijn op deze locatie aanwezig; 
 evt. verhuurt de accommodatie kinderstoelen, handdoekpakketten en lakenpakketten; graag apart betalen 
 kinderbedje / campingbedje / babyfoon: neem a.u.b. zelf mee  
 heb je kinderen van 0-4 jaar? Neem graag een box, speelgoed, een driewieler, tractor o.i.d. mee (maar zet je 

naam erop, om te voorkomen dat het zoek raakt)! 
 In de pauzes is er tijd voor een wandeling, en beperkt (gezien het jaargetijde) sport/spel; zorg voor passende 

kleding; 
 het gebruik van spuitflessen (deo, haarlak e.d.) in de gebouwen is vanwege strikte regelgeving door de 

brandweer beslist niet toegestaan; neem dus deo-rollers o.i.d. mee, of spuit buiten de gebouwen; 
 

 kun je een muziekinstrument spelen? Neem ‘m mee! We zingen uit de bundels ‘Notenbalk’ en ‘Lofzangen & 
Geestelijke Liederen’; 

 er zal opnieuw een kaartenverkoop van unieke, mooi verzorgde kaarten plaatsvinden, georganiseerd door zr 
Willemien Beltman; de opbrengst is voor behoeften der heiligen / zendingswerk; 
 

 de kinderclub is bedoeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8;  
 verder is er een ruimte waar ouders zelf hun dreumes en peuter kunnen bezighouden (met door henzelf 

meegebracht speelgoed). 
 gezinnen worden in principe in dezelfde kamer ondergebracht; dat geldt normaliter voor kinderen t/m 17 

jaar.  
 zorg voor voldoende warme kleding en regenkleding / een regenjas (i.v.m. eventuele kou en regen tijdens 

ontspanning – hoewel we hopen op mooi weer); 
 

 we kunnen deze conferentie alleen houden als iedereen zijn steentje bijdraagt aan het kinderwerk, aan 
koffie zetten, tafel klaarzetten of afruimen, enz. – in een heel gezellige sfeer! Je wordt dus normaal 
gesproken in een corveeploeg ingedeeld; moeders met baby’s, ouderen en zieken worden niet ingedeeld. Is 
dit een probleem voor je / u, meld het dan gerust! (d.w.z. als jij u juist wel of niet wilt of kunt meehelpen). 

 
 de financiële bijdrage/gift is bedoeld voor de maaltijden & tussendoortjes, de huur van de gebouwen 

(keuken, eetzaal, zaal voor Bijbelstudies, ruimte voor kinderwerk, materiaal voor kinderwerk, enz.), evt. 
overnachtingen, enz. Die bijdrage is niet kostendekkend, temeer omdat kinderen niet betalen. 
 

 Het programma: we geven hier de begintijden voor deelnemers die bijv. 1 dag komen (’s morgens is er ook 
een ontbijt, dan moet je wat eerder komen!): 

 vrijdagmiddag aankomst vanaf 16.30 uur   [dringend verzoek: a.u.b. niet eerder!] 

 vrijdagavond start het programma om 18.45 uur (zingen gevolgd door studies) 

 zaterdag 9.00 uur 

 zondag 9.30 uur eredienst 
 

 Voor tieners: gezien ervaringen uit het verleden voeren wij een beperkingsbeleid t.a.v. mobielgebruik (m.n. 
tijdens studies en ’s nachts). Aanmelding betekent acceptatie van dit beleid én deelname aan alle 
Bijbelstudies. We willen de sfeer graag God-verheerlijkend en zuiver houden.  
Je ouders dan wel je begeleider(s) houden hierop toezicht. 

 

  


