
Vrouwendag

Info: Lia Brokking 06 - 30 77 24 34  -  Petra vd Ree 0184 - 66 35 99

Inschrijving: vanaf dinsdagavond 12 december  
op www.vrouwendag-alblasserwaard.nl

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Vrijdag 2 februari of zaterdag 3 februari 2018

Met Carianne Ros &  
Ds. Hans Maat

Thema:

Ontvangst  9:00 uur
Aanvang  9:30 uur

Einde  ca. 16:15 uur

De Til te Giessenburg
Bijdrage: € 22,50 
inclusief lunch

Als God ‘nee ’   zegt...



Wie zijn wij?
Wij zijn een groep christenvrouwen uit 
de Alblasserwaard die ongeveer 8 jaar 
geleden het verlangen hadden om een 
vrouwendag te organiseren in de Al-
blasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Als werkgroep geloven wij in God de 
Vader, Die ons geschapen heeft en ons 
leven leidt. Wij geloven in Christus, de 
Zoon van God, Die ons reinigt van al 
onze zonden. En wij geloven in de Heili-
ge Geest, Die ons vult met de liefde van 
God en ons helpt om te leven als kind 
van God.

Waar staan wij voor?
Wij staan voor eenheid in Christus on-
danks de grote verscheidenheid. Van-
uit deze verbondenheid willen wij als 
christenvrouwen met elkaar de Here 
God  aanbidden en verdieping zoeken in 
Gods Woord tot opbouw voor ons zelf en 
Zijn gemeente!

Wat willen bereiken?
Wij willen vrouwen bewegen tot (verdie-
ping van) het geloof in Jezus  en hen toe-
rusten tot vrouwen naar Gods hart.
Wij hopen dat vrouwen na het bijwonen 

van een vrouwendag toegerust, opge-
bouwd en bemoedigd terug mogen en 
kunnen gaan naar het leven van alle dag.

De sprekers op deze dag zijn Carianne 
Ros en Ds. Hans Maat. Zij hopen te 
spreken over het thema 
“Als God ‘nee’ zegt..”

Wanneer?
De volgende 2 vrouwendagen zijn op 
d.v. vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 
2018. Deze dagen zijn precies hetzelfde 
met hetzelfde programma! U bent van 
harte uitgenodigd om op één van deze 
dagen aanwezig te zijn!

Inschrijving:
U kunt zich vanaf 12 december 2017 
inschrijven voor deelname aan de vrou-
wendag 2018 via onze website: 
www.vrouwendag-alblasserwaard.nl

Voor verdere informatie kunt u ook op 
onze site terecht. Voor vragen kunt u 
mailen naar: vrouwendag@ 
vrouwendag-alblasserwaard.nl 
of bellen naar de personen genoemd op 
de voorkant van de flyer. 

dagen 
hetzelfde programma2 

Werkgroep Vrouwendag 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden




