VOOR WIE

WANNEER
28 september om 20:00 is een vrijblijvende

Emmaüs Op Weg is een cursus voor

introductie avond. Hier kan je langskomen

iedereen die nieuwsgierig is naar het

om te proeven wat de Emmaüscursus

christelijk geloof. Misschien kom je

inhoudt en wat je kan verwachten.

sindskort (weer) in de kerk of misschien

De cursus start in oktober.

kom je nooit in de kerk, maar wil je toch

De data zullen we in overleg met de

over geloofsvragen praten.

deelnemers plannen.

Het kan zijn dat je al jaren in de kerk zit,
maar graag mee wil praten over
zingevingsvragen. Je bent hartelijk

WAAR

De Emmaüscursus

welkom!

heeft al veel mensen

De cursus is gratis, wordt in huiselijke

gehouden worden in Maranatha.

geholpen in hun

kring gegeven en is voor iedereen

Kerkstraat 57 Oud-Beijerland

toegankelijk.

iemand thuis. De introductieavond zal

kennismaking met het

VERVOLG

geloof en in hun
zoektocht naar God en
de zin van het leven.

De avonden zullen plaats vinden bij

Wanneer na deze cursus je interesse is

WAT IS HET
De 1e avond is een introductieavond. Hier
wordt de toon voor de cursus al gezet.

gewekt om nog verder te gaan, dan is hier
de mogelijkheid voor om verder te gaan
met het volgende verdiepende deel van de
Emmaüscursus.

Op basis van je ervaring met deze avond
kun je je inschrijven voor de cursus.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten

MEER INFORMATIE

waarin we de basis van het christelijk

Wil je vrijblijvend meer informatie of wil je

geloof bespreken. Er is volop gelegenheid

je aanmelden?

om met elkaar van gedachten te wisselen

Neem dan contact op met:

en je vragen te stellen.
Els Schrijvershof & Joanne de Koning
tel. 06 22106751 - 06 40380365
emmaus@hervormdoudbeijerland.nl

In ons drukke leven
komen we vaak weinig
toe aan belangrijke

Is er meer tussen hemel en aarde?
Waar leef ik eigenlijk voor?
Wat is Jezus ´kijk´ op het leven?
Is echt geluk te vinden?

EMMAÜSCURSUS
OP WEG

vragen over het leven.
De Emmaüscursus
biedt je de mogelijkheid
om met anderen over
deze vragen te praten
en meer over de Bijbel
en het christelijk geloof
te weten te komen

Start oktober

OP WEG

In deze folder vindt je meer

Emmaüs Op Weg is een korte cursus

informatie over plaats en tijd van de

voor iedereen die op een vrijblijvende manier

volgende Emmaüscursus in uw
omgeving.

kennis wil maken met het christelijk geloof
en de boodschap van de Bijbel.

