Uitnodiging
… voor het weekend van 6 – 8 april 2018
in conferentieoord de Stoppelberg bij
Beekbergen. Het weekend is voor 35+ en
we willen naast ontspanning en elkaar
ontmoeten, ons gaan buigen over het
thema:

Bijbelse helden voor nu: volgen of gevolgd worden
Oprah Winfrey heeft meer dan 41 miljoen volgers op Twitter. Dat is
nog weinig bij het aantal volgers van Barack Obama: bijna 100
miljoen. Toch is zangeres Katy Perry hem nog voor: zij wordt
gevolgd door meer dan 108 miljoen fans.
Zijn het de helden van deze tijd? Misschien denk je juist aan Nelson
Mandela of Moeder Theresa…of die man in je straat die al jaren
mantelzorger is voor zijn zieke vrouw.
Wie aan Bijbelse helden denkt, krijgt misschien wel David in
gedachten, de herdersjongen die reus Goliath versloeg. Of heldin
Esther die haar volk redde. Of de vrouw die Jezus zalfde met
kostbare olie.
Wat hebben deze markante figuren van lang geleden ons nog te
zeggen? Zijn ze het waard om te volgen? Ben jij het zelf waard om
nagevolgd te worden?
Interessante vragen om een heel weekend bij stil te staan.
Zaterdag is Karin Smit onze gast. Ze studeerde theologie in Heverlee in België. Ze spreekt veel
in kerken over actuele Bijbelse onderwerpen. Zo’n vijftien jaar geleden werd Karin getroffen door
kanker en nu is ze ambassadeur van de stichting "Als kanker je raakt". Ze werkt ook als
loopbaancoach voor de gemeente Ronde Venen en heeft een eigen coachingspraktijk. Karin is
getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen.
De spreker zondag is Tim Vreugdenhil. Tim is 14 jaar
gemeentepredikant in Amsterdam/Amstelveen geweest en
hij heeft nu sinds drie jaar een bijzondere baan: hij is stand
-up -theoloog en zelfstandig ondernemer-predikant in de
Amsterdamse binnenstad. Hij doet dit in een
pioniersproject van de city-kerk. Tim is getrouwd en heeft
een dochter en zoon.

Buiten deze momenten is er natuurlijk weer volop de gelegenheid voor een praatje, een drankje,
een spelletje, en veel gezelligheid. Op zaterdagavond kun je meedoen aan een muziekkwis,
maar er is ook een alternatief spelprogramma. Op zondagmiddag volgt er nog een bijzondere
puzzeltocht met heldenbeelden.

Enkele praktische zaken:
Wanneer: Van vrijdag 6 april, 21.00 uur, tot zondag 8 april, ca. 16.00 uur.
Vrijdag ontvangst vanaf 20.00 uur met koffie en thee.
Waar: Het weekend wordt gehouden op “De Stoppelberg”,
Stoppelbergweg 41, 7361 TE Beekbergen, tel.nr. 055-5061934.
De kamers: Er zijn 5 mogelijkheden qua kamer: *)
Klasse 1 Budget kamer met douche, wc en tv
Klasse 2 Standaard kamer met douche, wc en tv
Klasse 3 Luxe kamer met douche, wc en tv
Op de kamers zijn handdoeken en beddengoed
aanwezig. Op zaterdag én op zondag wordt een
warme maaltijd geserveerd. Vrijdagavond is de
ontvangst met koffie en thee, dus zorg
dat je thuis of onderweg al wat hebt gegeten.

2 personen
€ 140
€ 160
€ 180

1 persoon
n.v.t.
€ 180
€ 198

Het volgende Vriendenweekend
is een Jubileumweekend!!
Van 5 – 7 oktober 2018.
Locatie: De Stoppelberg
Beekbergen

Opgeven: je kunt je opgeven door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier bij voorkeur per
mail vóór 16 maart 2018 te zenden naar hetvriendenweekend@live.nl.
Of per post naar: Sary Kleingeld, Luchtenburg 116, 3328 AP Dordrecht.
Graag ontvangen we ook het bedrag van je 1e keuze vóór 16 maart 2018 op
bankrekeningnr. NL54 INGB 0656 3120 09 t.n.v. T. de Vries in Twijzel
*) Laat financiën niet een reden zijn om het Vriendenweekend te laten schieten. Neem in geval
van beperkte geldelijke middelen contact met ons op via telefoon of email.
De datum waarop de inschrijving sluit is echt belangrijk, na die datum is in principe inschrijving
niet meer mogelijk. Je inschrijving is pas definitief als we het inschrijfgeld ontvangen hebben. Bij
eventuele annulering van je aanmelding na 16 maart kan ook geen aanspraak meer worden
gemaakt op terugbetaling van het betaalde bedrag.
Op het formulier kun je aangeven of je met iemand een kamer wilt delen. Heb je geen voorkeur,
dan maken wij de kamerindeling.
Tevens kun je aangeven of je een muziekinstrument bespeelt en, zo ja, of je dan bereid bent aan
de muzikale begeleiding bij te dragen. Mocht je het ook leuk vinden om een zangleiding te
verzorgen dan kun je dat ook aangeven. Verder kun je meenemen: toiletspullen, Bijbel, pen en
papier, wandel-/ fietskleding, en spelletjes.
Bereikbaarheid: De Stoppelberg is zowel met de auto, als met het openbaar vervoer goed
bereikbaar. Op de website van de Stoppelberg (https://www.destoppelberg.nl/ ) vind je een
kaartje, en via directions de mogelijkheid om de route vanaf jouw adres uitgestippeld te zien.
Sla af bij restaurant “Het ei van Columbus”, daarachter vind je de Stoppelberg.
Met het openbaar vervoer: neem vanaf station Apeldoorn Bus 91 richting Arnhem.
Uitstappen te Beekbergen, halte Stoppelbergweg (zie verder http://www.9292ov.nl/ )
Heb je nog vragen? Bel Sary Kleingeld (078-8420596) of stel je vraag
via het email-adres van het Vriendenweekend: hetvriendenweekend@live.nl,
of via het contactformulier op onze website:

www.hetvriendenweekend.com

Hartelijke groeten en hopelijk
tot ziens
op het Vriendenweekend,
Ans, Caroline, Sary, Willeke, Tjipke
Peter en Pieter

Aanmeldformulier Vriendenweekend 6 – 8 april 2018
Bijbelse helden voor nu: volgen of gevolgd worden
Achternaam
Voornaam

geslacht

Adres

huisnr

Woonplaats

postcode

Telefoon

mag op
lijst? #)
mag op
lijst? #)

E-mail
Voorkeur:
(1 of 2) *)

o
o
o
o
o
ruimte voor
opmerkingen
*)
#)

m / v *)

J/ N
J/ N

Beschikbare kamers:
Budgetkamer (2 persoons)

€ 140,=

Standaardkamer (2 persoons)

€ 160,=

Standaardkamer (1 persoons)

€ 180,=

Luxe kamer (2 persoons)

€ 180,=

Luxe kamer (1 persoons)

€ 198,=

Ik wil graag een kamer delen met:
Speciale wensen m.b.t. dieetmaaltijden:
Ik speel een muziekinstrument en ik wil daarmee
wel de samenzang begeleiden;
Ik wil wel een keer een zangdienst leiden.

welk
instrument:

Ik heb geen interesse meer in deze weekends, dus
in de toekomst liever geen uitnodiging meer
sturen.
Vul in deze kolom je voorkeur voor kamertype in ( 1 e en 2e keus). Overige
vragen: vul in wat van toepassing is.
Ook al wil je telefoonnummer of emailadres liever niet op de deelnemerslijst, dan
toch heel graag invullen, zodat we je evt. makkelijker kunnen informeren.

Het volledig ingevulde formulier bij voorkeur per mail inzenden vóór 16 maart 2018 naar
hetvriendenweekend@live.nl.
Wanneer je per post verstuurd: Sary Kleingeld, Luchtenburg 116, 3328 AP Dordrecht.
Het bedrag voor de gewenste kamersoort (zie bovenstaand) kun je overmaken op
bankrekeningnr. NL54 INGB 0656 3120 09 t.n.v. T. de Vries in Twijzel
N.B:
Het aantal bedden is beperkt, zowel in totaal, als per soort, dus meld je zo spoedig mogelijk aan!
Na de sluitingsdatum 16 maart is in principe geen inschrijving meer mogelijk. Indien er geen bed meer
beschikbaar is in de door jou gewenste prijsklasse, dan vindt indeling plaats in een andere prijsklasse. De
meer- of minderkosten daarvan worden doorberekend in het bedrag dat uiteindelijk aan je in rekening wordt
gebracht. Toewijzing gaat op volgorde van aanmelding, geef dus ook je tweede keus aan voor het geval de
kamers van je eerste keus al op zijn. Je aanmelding is pas definitief na ontvangst van het
aanmeldingsformulier én de betaling.
Bij eventuele annulering van je aanmelding na 16 maart kan geen aanspraak meer worden gemaakt op
terugbetaling van het betaalde bedrag.

