HUWELIJKSSEMINAR
met overnachting
WAAR EN WANNEER

Hebben jullie behoefte aan groei, verdieping,
vernieuwing of herstel binnen jullie huwelijk?
Willen jullie meer weten over de door God
gegeven rollen binnen het huwelijk?
Misschien bevinden jullie zich ook wel in een
situatie zoals Elisa of het volk van Israël in die
tijd. Zij zagen geen enkele uitweg meer, jullie
misschien ook niet. Juist in zo’n situatie zegt
ook diezelfde God van toen, tegen jullie: Ik zal
het voor u opnemen! Ik zal voor u strijden en gij
zult stil zijn! Is het vaak niet moeilijk om de
strijd te staken, om je over te geven aan Hem?
Wij strijden vaak tot we niet meer kunnen en
Hij wacht totdat je het in Zijn handen legt en
daar ook laat. Dan is de uitslag van de strijd ook
al beslist: Hij is altijd overwinnaar! Bij Hem is de
uitslag altijd anders dan de door u bedachte
oplossing.
Reeds velen zijn jullie voorgegaan en zijn
verrast geworden. Zij hebben dit seminar
gevolgd en zijn opgebouwd, bemoedigd en
hebben nieuwe inzichten gekregen vanuit het
Woord van God in combinatie met treffende en
inzicht gevende praktijkvoorbeelden.
Wij willen jullie van harte uitnodigen om deze
uitdaging in je huwelijk aan te gaan. Ontdek
opnieuw of voor het eerst wat een huwelijk
mag uitstralen en hoe vernieuwing en
verandering mag plaats vinden, zonder
ingewikkelde en aardse theorieën. Waarin je
mag beleven en zien dat alleen het Woord
vrijmaakt en nieuwe vreugde en blijdschap deel
zullen worden van het (huwelijks)leven.
Indeling seminar
De studie is verdeeld in 3 dagdelen. Er is
voldoende ruimte voor ontspanning.
Onderwerpen die behandeld worden zijn:
communicatie, rollen, taken en
verantwoordelijkheden van man en vrouw en
de vier pijlers onder het huwelijk.

Gasterij de Zwarte Schuur
A 93, 2975 BD Ottoland

Zaterdag 23 september 9.00 uur
tot zondag 24 september 14.00 uur

Maaltijden en voorzieningen
Handdoeken en beddengoed zijn op de locatie
aanwezig. De maaltijden zullen tijdens het
verblijf verzorgd worden door de stichting.
Aanmelding
Aanmelding kan per e-mail naar
info@stichtingdearend.nl of via de website.
Kosten
De kosten voor de overnachting zijn € 30,- p.p.
welke rechtstreeks aan de accommodatie
voldaan dient te worden. De stichting brengt
geen kosten in rekening voor hulp en deelname
aan seminars, maar kan dit werk doen op basis
van giften en donaties. Als u ons ondersteunt in
dit Koninkrijkswerk, maakt u het mogelijk dat
ook zij die niets kunnen bijdragen geholpen
kunnen worden.
Giften kunt u overmaken op IBAN NL92 RABO
0132 9664 84. Voor meer mogelijkheden gaat u
naar www.stichtingdearend.nl/steun-ons
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit
betekend dat u uw giften aan ons kunt aftrekken van de
inkomstenbelasting.

