
   

Shalom broers en zussen verbonden in Jezus Christus, 

Als de Heer het wil wordt op 16 en 17 oktober 2015 in Mussel een grote mannenconferentie 

georganiseerd met als thema ‘Jezus Ontmoeten’. Heel graag willen we de mannen van uw 

gemeente via deze mail van harte uitnodigen! 

Veel mannen (zowel binnen als buiten de kerk) verlangen naar het goede leven of naar een 

gelukkig leven. Maar waar vind je dat?  

 

 

 

Als overtuigd christenen weten we dat er 

maar één antwoord is: JEZUS! Een 

ontmoeting met Jezus en het leven samen 

met Hem geeft ’leven in al zijn volheid’. 

(Johannes 10:10) 

Maar hoe kunnen we in deze drukke en 

hectische tijd, waarin we zoveel moeten, 

gehoor geven aan het verlangen om al 

deze mannen daadwerkelijk ook Jezus te 

laten ONT-moeten? 

En bestaat er een manier om mannen om elkaar heen te zetten, ze een ontmoeting met 

Jezus te laten ervaren en hen vervolgens ook te helpen om samen onderweg te zijn als 

volgelingen van Jezus? 

En hoe kunnen we de mannen meenemen in het proces van zoeken, van groeien, van 

overgave, van bidden en stilte, van geloven en genade? 

Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor de website www.jezusontmoeten.nl. De 

interkerkelijke mannenconferentie ‘Jezus Ontmoeten’ op 16 en 17 oktober is het 

startmoment van dit nieuwe initiatief (zie de poster in de bijlage).  

De uitnodiging geldt voor alle mannen 

binnen (en buiten..) uw gemeente van 16 

jaar en ouder. Zou u daarom zo vriendelijk 

willen zijn deze mail, inclusief de bijlage, 

naar deze doelgroep door te sturen? Op 

aanvraag zijn flyers en posters gratis 

beschikbaar, evenals een PowerPointsheet 

voor de kerkdienst.  

 

  

http://www.jezusontmoeten.nl/


   

In het bijzonder willen we als initiatiefnemers ook de kerkenraden, oudsten en 

leidinggevenden binnen uw gemeente van harte uitnodigen. Het hoogtepunt van de 

conferentie ligt namelijk bij de derde lezing, ‘Jezus wil contact met je houden’. Dat betekent 

dat juist ook ná de conferentie we vanuit ‘Jezus Ontmoeten’ verschillende mogelijkheden 

willen blijven bieden waar mannen (kerkelijk en niet-kerkelijk) kunnen oefenen in het 

navolgen van Jezus. Uw gemeente kan daarin als oefenplaats een belangrijke bijdrage 

leveren. Tijdens de conferentie hopen we daar samen met u over door te spreken, evenals 

over de samenwerking die we hierin met de leiding van uw gemeente willen zoeken. 

 

Voor meer informatie en aanmelden: zie de website www.jezusontmoeten.nl. U kunt ook 

bellen met ds. Peter Roosendaal, Christelijk Gereformeerd Predikant te Nieuwe Pekela en 

een van de initiatiefnemers. Tel: 0597-752612 

Hopend u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie. 

Namens alle initiatiefnemers een hartelijke groet. 

Verbonden in Hem, 

 

 

info@jezusontmoeten.nl 

www.jezusontmoeten.nl 

Tel: 06-26778657 
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