
Bijbelstudie conferentie

18-20 oktober 2017

Voorburg

'Gods oordelen over de wereld’
Openbaring H14:6 - H19:5

Dagindeling

Met deze conferentie willen we elkaar helpen om Gods 

Woord beter te begrijpen en zo de gelegenheid bieden om 

diverse gedachten (aan elkaar en vooral) aan de Bijbel te 

toetsen. Daarom is een voorbereiding in studie en gebed 

vooraf belangrijk.

Ochtend: 9.00u - 12.15u

Middag: 14.15u - 17.15u

Avond (wo en do) 19.30u -  ±21.30u

Voor een gedetailleerde dagindeling zie: 

bijbelstudieconferentie.nl 

OpenbaringOpenbaringOpenbaringOpenbaring

Onderwerp:

Hotelinfo

Locatie

Parkeren

Contact

Op bijbelstudieconferentie.nl vindt u onder ‘Hotelinfo’ 

informatie over kamers  en  tarieven. 

Kijk vooral ook op: hotelspecials.nl of trivago.nl

Corbulo College

Van Tuyll 

van Serooskerkenstraat 2

2273 CB  Voorburg

corbulocollege.nl

Voor openbaar vervoer, kijk op 9292.nl

Aanbevolen wordt te parkeren langs de Prinses Beatrixlaan 

(aan de andere zijde van het parkje). Voor mensen die erg 

slecht ter been zijn is er na overleg bij de school een 

beperkte parkeergelegenheid.

Cor Bunk, Tel.:  06 - 81 73 03 70

b.g.g. :  Arno van Oostrum,   Tel.: 06 - 42 53 42 51

e-mail: info@bijbelstudieconferentie.nl

Aanmelden
In verband met de maaltijdreserveringen graag tijdig vóór 

4 oktober aanmelden. 

Vanaf dit jaar kan de aanmelding overigens alleen nog via 

bijbelstudieconferentie.nl. Eenvoudig en snel en u 

ontvangt automatisch een bevestiging van uw aanmelding.



Dagbespreking

Avondsamenkomsten

Per dagdeel (ochtend/middag) is er een inleiding gevolgd 

door een algemene bespreking. De inleiding duurt circa een 

half uur. Hierna bespreken we verder de betekenis van het 

tekstgedeelte en de wijze waarop dit ons dagelijks leven 

beïnvloeden kan/moet. Voor de uitgebreide dagindeling met 

de onderwerpen verwijzen wij u naar onze website:

bijbelstudieconferentie.nl

Op woensdag en donderdag avond vanaf 19.30u zijn er 

bijeenkomsten met speciale thema’s.

Kinderopvang
Jonge gezinnen met kleine kinderen? Informeer naar de 

mogelijkheid van kinderopvang. 

Geluidopname

Bijdrage

Opnamen van de besprekingen zijn te bestellen tijdens de 

conferentie.

De richtprijs voor de conferentie is € 22,-- per persoon per 

dag inclusief de maaltijden. U/Je kunt dit van te-

voren overmaken naar de ING, rekeningnummer  

NL43 INGB 0003 0624 09, ten name van "Beheerder 

Najaarsconferentie"  te  Leeuwarden. 

Bijdragen kunnen ook tijdens de conferentie worden 

gedaan in de zgn. "Bijdragenkist". 

Giften zijn uiteraard ook welkom met het oog op minder 

draagkrachtige deelnemers. Een bijdrage hiervoor kan 

naar bovenstaand ING rekeningnummer of naar 

bankrekeningnummer NL66 SNSB 0931 7011 39 van 

St. Nehemia te Hellendoorn onder vermelding van: 

Bijbelstudie conferentie 2017.

Hartelijk welkom
Graag nodigen we u/je uit voor de Bijbelstudie conferentie 

Voorburg 2017.

We gaan dit jaar verder met de bespreking van het boek 

‘De openbaring van Jezus Christus’ (D.V.). In de bestudering 

van dit Bijbelboek zijn we nu toegekomen aan de 

hoofdstukken 14:6 t/m 19:5 met als algemeen thema: 

‘Gods oordelen over de wereld’.

Philip Nunn

Peter van Beugen

Bidt u mee?
Bijbelstudie door middel van conferenties kan veel zegen 

hebben, maar zonder gebed om die zegen van de Heer 

wordt het niets: noch inhoudelijk, noch organisatorisch. 

Bidt u / bid jij mee voor alles wat nodig is om de conferentie 

goed te kunnen laten verlopen?

Is de prijs voor u/jou te hoog: betaal wat u/je kunt!

Jongeren tot 20 jaar hoeven geen bijdrage in de kosten te 

betalen.

Woensdagavond: Peter van Beugen

- Het verlangen naar meer werk 

van Gods’ Geest in 2017 -

Donderdagavond: 

Philip Nunn

- Ons omgaan met ‘andere geesten’ -
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