Opmaak stuk? Bekijk de webversie

Denk Mee Met ...
... de spreker
... de vragen
... elkaar

Bezinnings- en contactavond in
Dordt!
Kom je vrijdag (!!) 24-01 om
20.00u ook naar de Open Hof kerk
(NGK)?
Ex-bootvluchtelingen vertellen ...!
Denk je ook Mee Met de
ervaringen van deze mannen?
Ooit was één van hen, Daniel,
een bootvluchteling. Van zijn
12e tot 16e jaar was hij
kindsoldaat; hij overleefde hij de
burgeroorlog in Sierra Leone en
vluchtte in 2013 van Afrika naar
Europa. Nu is hij evangelist
onder vluchtelingen op Sicilië
voor Voice of Hope. Hij wordt
deze avond o.a. vergezeld door
ds. Derksen uit Duitsland,
voorzitter van de stichting Voice of Hope. VoH werkt o.a. in Sicilië
onder bootvluchtelingen.
Beide sprekers worden vertaald door de bekende tolk dhr. A.C.
Thomson.

Tip: check, voor vertrek
https://werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl
(i.v.m. werkzaamheden aan de N3 - randweg Dordrecht)

Spreker:
Daniel
Lusenie

Zegt het
voort!

Denk Mee Met
Daniel, werkzaam
onder mensen
waar hij er zelf één
van was:
ontheemde
bootvluchtelingen.
Kom naar deze
unieke avond met
drie buitenlandse
gasten met
vertaling!

Welkom op
VRIJDAG 2401

Stuur deze
mail gerust
door naar je
vrienden en
bekenden!
Woon je
ver(der) weg?
Dan is deze

We beginnen om
20.00u. Vanaf
19.30u ben je
welkom voor een
inloopdrankje.

avond je kans
om een unieke
DenkMeeMetavond mee te
maken!

Locatie op
vrijdag 24-0120:
NK Open Hof
kerk
Herschelstraat
27
Dordrecht

Route

Stel je vraag

!

vrijdag

!

Meer info

Nog meer DenkMeeMet...
... meer weten over onze organisatie?
... kijken naar de volgende avonden?
... wil je helpen op de avonden?
... wil je keyboard/orgel spelen?
... heb je ideeën voor sprekers?
... wil je tips geven voor onderwerpen?
... heb je andere feedback?
... wil je deze nieuwsbrief voortaan
ontvangen?
... ?
Lees het op de site of laat ons MeeDenken
via email of facebook!
P.s. Wil je deze mail doorsturen, gebruik dan
de pdf-versie.

Zet ook alvast in je agenda:
15 februari, 18 april, 6 juni en 5 september
Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

email@denkmeemet.nl
www.denkmeemet.nl

Volg ons
op

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u email@denkmeemet.nl toe aan uw adresboek.

