Ontmoetingsdag
Amsterdam-Westerwijk
Beste gemeenteleden,
Zoals u, misschien, bekend is,is onze gemeente gelinkt aan het project
‘Thuiskomen’ in de wijk Amsterdam - Westerwijk van de IZB.
Er zijn al veel contacten geweest met dit project en om ons als gemeente meer te
betrekken bij evangelisatie in eigen land willen we u de gelegenheid bieden om
nader kennis te maken met dit project. Daarom hebben wij een ontmoetingsdag
georganiseerd op D.V. 31 januari 2015.
Deze dag zal er als volgt uit zien:
 8.15 uur verzamelen op het Markeresplein.
 8.30 uur vertrek met de bus naar Amsterdam
 ±10.00 uur aankomst Amsterdam – Westerwijk, ontvangst koffie/thee met
wat lekkers en ontmoeten van missionair werker Mark Schipper.
 10.30 uur. Het verhaal van Westerwijk en van de stad Amsterdam met o.a.
oud missionair werker van het project Albert Witting.
 10.45 uur Een wandeling door de wijk o.a. langs de grootste moskee van
Europa, een christelijk jongerencentrum en de Jeruzalemkerk, een kijkje bij
‘van Boven’ een missionair project in de Jeruzalemkerk.
 12.30 uur-13.30 uur Lunch in Westerwijk.
 13.30 uur – 15.30 uur Presentatie van “tot Heil des Volks” in het
wijkcentrum Westerwijk door Dhr. de Jong
 15.30 uur – 16.00 uur een hapje en een drankje ter afsluiting.
 16.00 uur vertrek met de bus weer richting IJsselmuiden
 ±17.30 uur thuiskomst in IJsselmuiden op het Markeresplein.
PS: Kleine wijzingen in het programma voorbehouden.

Wij, als IZB-commissie, nodigen u daarom van harte uit om deze dag bij te wonen
en met ons mee te gaan naar Amsterdam. Wellicht een mooi uitstapje voor u als
vrouwen/mannenverenging. Maar ook voor de jeugdverengingen of voor u als
individueel gemeentelid. Tevens een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten
op een geheel andere manier.
U kan u aanmelden voor 8 januari 2015 via izbcommissie@gmail.com
Graag uw naam vermelden.
De kosten voor deze dag zijn € 10,- p.p. dit is inclusief reis, lunch, koffie en thee.
Dit bedrag kan overgemaakt worden naar rek.nummer: NL89RABO0159109493
t.n.v. Herv. Gem. IJss-Grafhorst o.v.v. uw naam en ontmoetingsdag A’dam.
We hopen op een bus vol belangstellenden.
Hartelijke groet,
IZB-commissie IJsselmuiden-Grafhorst.

