
K O M P A S AV O N D E N  B R U N S S U M      
2 0 1 8  -  2 0 1 9  

Plaats: Zonnestraat 27, 
6446 TD te Brunssum  

Tijd: steeds zaterdagavond 19.30 u.

Na de koffiepauze is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen. 

Telefonische inlichtingen:  
(045) 5215480 of (045) 5251329

           Jezus 
ontmoet …

… de vissers 
Spreker: Jaap Noorlander 
22 september 2018
 
… de theoloog 
Spreker: Thijs van Reijn
27 oktober 2018
 
… de vrouw bij de bron 
Spreker: Wim J. Hoddenbagh 
24 november 2018

… de chronisch zieke 
Spreker: Philip Nunn 
26 januari 2019
 
… de overspelige vrouw 
Spreker: Miel de Rechter
23 februari 2019
 
… de blinde
Spreker: Kees Fieggen
23 maart 2019

… de belastinginspecteur
Spreker: Bernd Linke
13 april 2019



In de drie jaar dat Jezus door Israël reisde en Zichzelf aan de wereld 
bekend maakte, had Hij een aantal interessante ontmoetingen met 
gewone mensen zoals wij. Met sommigen voerde Hij indringende, 
confronterende gesprekken.  Anderen hadden aan een half woord van 
Hem genoeg, of aan een daad die Hij stelde. Iedere ontmoeting was 
even uniek als onvergetelijk. In deze lezingenserie hopen we al die 
bijzondere gesprekken samen opnieuw te beleven, met de vissers, de 
vrouw bij de bron, de blindgeborene en al die anderen. Het doel: Jezus 
horen en zien, en meer ervaren over de enorme betrokkenheid 
waarmee Hij zich in Zijn tijdgenoten verdiepte. Om een eigen, nieuwe 
ontmoeting met Hem aan het lijstje te kunnen toevoegen misschien.

J E Z U S  O N T M O E T  …  D E  S P R E K E R S  

Jaap Noorlander
is decennialang verantwoordelijk geweest voor het 
Bijbelstandwerk op beurzen overal in Nederland.

Thijs van Reijn
is missionair voorganger (‘church planter’) van een 
Bijbelgetrouwe gemeente in Landgraaf..

Wim J. Hoddenbagh
is spreker in gemeenten en op conferenties.

Philip Nunn
was jarenlang zendeling in Colombia en is thans 
werkzaam als bijbelleraar in Eindhoven en omgeving.

Miel de Rechter
is voorganger van een christengemeente in 
Roermond.

Kees Fieggen
was in het dagelijks leven leraar Biologie, ANW en 
Science aan het Lyceum Oudehoven te Gorinchem. 
Hij was en is actief als bijbelleraar.

Bernd Linke
is bijbelleraar en daarnaast consultant/interim 
manager in Bremen (D).


