
 
 
Op D.V. zaterdag 10 september 2016 is er een Calvijnactiviteit. Deze 
keer hopen we elkaar te ontmoeten in IJsselstein. 

 
Vanaf 14.00 uur ’s middags  staat de koffie/ thee 
met iets lekkers voor je klaar in het Kerkelijk 
Centrum ’t Kruispunt, Touwlaan 36 in IJsselstein.  
 

We willen om 14.30 uur met het programma beginnen.  
Na de opening zal ds. A. Simons een lezing voor ons verzorgen over 
het thema ‘Zie het Lam Gods’.  
 
Voordat we gaan genieten van het Chinees buffet is er ruimte voor 
een wandeling, musiceren, zingen en onderlinge ontmoeting.  
 
Na het buffet sluiten we de avond met elkaar af. Tot ongeveer 22.00 
uur is er nog, onder het genot van een hapje en drankje, gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.  
 
Kosten voor dit hele programma, inclusief Chinees 
buffet(!) zijn €20,- per persoon.  
 
We hopen je 10 september te ontmoeten! Geef je op vóór zaterdag 
3 september via  www.conferentiecontactcalvijn.nl (let op dit is 
anders dan de vorige keer!).  
 
Betaling van de kosten ontvangen wij graag vooraf op IBAN 
NL52INGB0000651700 t.n.v. Conferentiecontact Calvijn. 
Als je aanmelding én betaling binnen zijn, ben je definitief aangemeld 
voor deze dag. 
 

Moet je je onverwachts afmelden, dan 
krijg je tot een week van tevoren je geld 
terug en tot 48 uur van tevoren de helft. 
Daarna kunnen we i.v.m. de gemaakte 
kosten geen geld terug geven. 

 
Hartelijke groet, namens Conferentiecontact Calvijn: 
 
Anne-Mieke van den Berg (0184 78 50 73)  
Arinda van Halum (06 51 71 79 56)  

Heb jij ook zin om elkaar  
weer te ontmoeten? 

 “Zie het Lam Gods…”  

 
Met deze woorden op zijn 
lippen stierf hij. De ruim 
90 jaar oude vriend en 
gemeentelid was tot 
zegen van velen om hem 
heen. Tot zegen kon hij 
zijn omdat hij wist Wie 
het Lam van God voor 
hém was.  
Weet jij dat al? Wie is het 
Lam? Voor jou 
persoonlijk? Ken jij Hem 
al? Zie op het Lam! Hij 
kwam naar deze aarde 
om zondaren te zaligen 
en om hen die bij Hem 
horen eenmaal te 
brengen voor de troon 
van het Lam.  
Ik zeg het niet alleen 
tegen jou, ook tegen de 
mensen om jou heen. Zeg 
je het mee?  
Zie, het Lam Gods, Dat de 
zonden der wereld 
wegneemt!   AvH 

 
 
 

 
 
Datum  
10 september 2016 
Locatie 
‘t Kruispunt, Touwlaan 36, 
IJsselstein 
Aanmelden  
Klik HIER 
Kosten  
€ 20,- 

Deze Calvijndag is weer een mooie gelegenheid om vrienden en bekenden  
kennis te laten maken met Conferentiecontact Calvijn! 

 

Stuur de uitnodiging door of deel hem uit! 
 

http://www.conferentiecontactcalvijn.nl/
http://conferentiecontactcalvijn.nl/index.php

