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Wat is ‘Jezus voor iedereen’ ONDERWERPEN
Weet je niets, of weinig, van het christelijke geloof, Goad nieuws! 9
maar ben j6 er wel in geinteresseerd? Waarom daze cursus‘
Of wil je je geloofsleven eens ‘opfrissen’? Idenmeit

, . , V\fie is Jezus?In Jezus voor i6d6f'66fl verkennen we gedurende zeven
avonden het christelijke geloof. We bespreken een zonde
aantal onderwerpen, waarmee we de kern daarvan Waarom kwam Jezus naar de Werew?
duidelijk willen maken.

Het kruisDe reeks avonden is een combinatie van een cursus Waarom moest Jezus Stewen?
en een gesprekskring. We maken kennis met het
christelijke geloof, maar ook onderling met elkaar. De opstanding

Waarom stond Jezus op uit de dood?
In een groep van ca. acht deelnemers, streven we naar
een open sfeer, persoonlijke aandacht en respect voor Genade
ieders mening en levensovertuiging. Hoe kan God ons aannemen?

Kom en sterf
Wat betekent het om Jezus te volgen?



Globtale avond-indeling
1:81:30 Gezamenlijke maaltijd

19:30 Koffie/thee en inleiding op het
onderwerp van de avond.

20:15 Ges rek over hetonderwer met I EP P
veel ruimte voor eigen inbreng.

21 :30 Einde van de avond.

De avonden
We komen 7 ks-er op -een -donderdag-avond bij elkaar :
15,1 22 en 29 seoptember,

13~en "127 oktor
-en: 3 november

Locafie
De cursus wordt gegeven in
Het Lichtbaken , Huibertpiaat 57 in Delfzijl

Deze cursus wordt georganiseerd door :
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Verdere informatie en opgave
Deelname aan de cursus kost € 15.-
(incl. maaltijden en cursusmateriaal)

Wil je je opgeven of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met
Mark Bergsma
0596-567518 / markbergsma@cgk-delfzijl.n|
of
Peter Drost:
0596-750290 / pdrost83@gmai|.com

De informatie en mogelijkheid voor opgave
kun je ook vinden op www.cgk-deIfzij'I.nI
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Het Lichtbaken en de Hoeksteenkerk zijn twee christelijke gemeenschappen in Delfzijl. Op diverse gebieden
werken we nauw met elkaar samen, zoals andere mensen kennis te laten maken met God.

De twee gemeentes houden iedere zondagochtend elk een eigen kerkdienst om 9:30. In de middag komen de
beide gemeentes bij elkaar in één kerkdienst, afwisselend in het ene of het andere gebouw. Tijden en locaties
staan ook op de websites ; www.cgk-deIfzijI.nI (Het Lichtbaken) of www.gkvdeIfzijI.nI (Hoeksteenkerk)

ledereen is altijd van harte welkom om de kerkdiensten te bezoeken.
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Tekstvak
de eerste keer is op donderdag 27 oktober 2016
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