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Utrecht, januari 2018

Geachte heer, mevrouw,

In de Bijbel lezen wij o.a. in Mattheüs 24 en Marcus 13 omtrent de tekenen der tijden. Hieruit mogen
wij meer en meer opmaken dat de komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is. Het is aan ons allen
om ons hierop voor te bereiden.

Wij brengen graag onder uw aandacht dat wij hiervoor een aantal Open Bijbel Avonden organiseren
die als thema hebben: ‘DE TEKENEN DER TIJDEN in het  licht  van het  boek Daniël’.  Hiervoor
nodigen wij u van harte uit. Deze avonden worden gehouden op 27 februari, 10 april en 22 mei. Deze
bijeenkomsten worden gehouden in de vergaderruimte van ons kerkgebouw aan de Herenweg 7 te
Utrecht. De aanvang is om 20.00 uur en de avond zal om 22.00 eindigen.

Deze avonden bieden de mogelijkheid om vanuit de Bijbel als oriëntatie te komen tot verdieping van
kennis en geloofsleven met betrekking tot dit onderwerp. Aan de hand van een studiegids zullen we
gezamenlijk lezen uit en spreken over hetgeen Gods Woord openbaart. Uw aanwezigheid en inbreng
wordt hierbij zeer op prijs gesteld. U kunt voor het aanmelden bijgaande flyer gebruiken of een bericht
sturen aan het volgende mailadres: gdvandekraats@live.nl

Indien u verhinderd bent tot bijwoning van deze avonden maar wel graag de studiegids wilt ontvangen
kunt hetzelfde mailadres gebruiken. Deze wordt u dan zonder kosten toegezonden. Wij hopen echter u
(weer) persoonlijk te ontmoeten.

Als u niet meer uitgenodigd wenst te worden voor activiteiten vertrouwen wij er op dat u dit even laat
weten.

Wij vertrouwen er op u hiermede naar genoegen geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke broedergroet,

G.D. van de Kraats
gdvandekraats@live.nl
0317-420316

Bijlage: 1 flyer t.b.v. aanmelding
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