
Ik,	  een	  bron?!	  
mens	  met	  een	  missie

Ik,	  een	  bron?!	  !
Jazeker!	  Als	  je	  lee-	  uit	  de	  Bron	  
Jezus	  gaat	  het	  gebeuren.	  Onmiskenbaar.	  	  
`Het	  water	  dat	  ik	  geef,	  zal	  in	  jou	  een	  bron	  worden	  waaruit	  
water	  opwelt	  dat	  eeuwig	  leven	  gee:.’	  Jezus	  zei	  het	  tegen	  de	  
vrouw	  die	  door	  haar	  dorp	  was	  uitgekotst.	  En	  juist	  door	  haar	  
getuigenis	  kwam	  een	  groot	  deel	  van	  het	  dorp	  tot	  geloof.	  !
Kun	  jij	  net	  zo’n	  bron	  zijn?	  En	  kunnen	  wij	  samen	  net	  zo’n	  
invloed	  hebben	  in	  onze	  stad?	  !
Dat	  kan.	  Door	  te	  geloven	  in	  Jezus	  …	  en	  te	  aanvaarden	  dat	  Hij	  
in	  ons	  geloo-.

	  	  	  datum	  	  	  zaterdag	  28	  februari	  
	  	  	  	  	  	  	  	  tijd	  	  	  09.00	  -‐	  14.30	  uur	  
	  	  	  plaats	  	  	  Greijdanus	  College	  
	  	  	  	  adres	  	  	  Deppenbroekstraat	  4

Uitnodiging	  

Op	  28	  februari	  organiseert	  XiE	  voor	  het	  tweede	  jaar	  de	  
voorjaarsconferen6e.	  Voor	  mensen	  met	  een	  missie.	  
Meld	  je	  aan	  via	  info@sKchKngxie.nl.	  Je	  ontvangt	  dan	  
vooraf	  een	  uitgebreid	  programma.	  !
Aansluitend	  aan	  de	  inleiding	  van	  MaNhijs	  maak	  je	  in	  
twee	  seminars	  kennis	  met	  een	  vervolg	  dat	  SKchKng	  XiE	  
je	  wil	  aanbieden.	  Je	  gaat	  de	  deur	  uit	  met	  een	  helder	  
beeld	  van	  wat	  jouw	  persoonlijk	  vervolg	  zou	  kunnen	  zijn.	  !
! Vloeibaar	  -‐	  preview	  van	  een	  cursus	  
! CreaKef	  gebed	  -‐	  hoe	  je	  kunt	  bidden	  voor	  en	  met	  niet	  

gelovigen	  
! ChrisKanity	  Explored	  -‐	  preview	  van	  een	  cursus	  
! Ik,	  een	  bron?!	  -‐	  over	  jouw	  rela@e	  en	  jouw	  missie	  !!
Seminarleiders	  zijn:	  Marjanne	  Bont,	  Wouter	  Bont,	  Leendert	  
van	  den	  Dool,	  Hin	  Talane,	  MaNhijs	  Vlaardingerbroek.
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Ma?hijs	  Vlaardingerbroek,	  
gemeentesKchter,	  missionair	  
kinderwerker,	  buikspreker,	  schrijver	  
en	  verhalen	  verteller	  houdt	  ons	  
voor	  hoe	  Jezus	  ons	  leven	  verandert	  
en	  vruchtbaar	  maakt.	  !
„Wie	  in	  Jezus	  Christus	  geloo:,	  
ontvangt	  een	  nieuwe	  iden@teit.	  De	  
kikker	  wordt	  een	  prins.	  Je	  bent	  niet	  
meer	  wie	  je	  vroeger	  was.	  Je	  bent	  nu	  
van	  Koninklijke	  komaf.	  Bij	  die	  
nieuwe	  iden@teit	  hoort	  nieuwe	  
kleding.	  Hoe	  dat	  werkt?	  En	  hoe	  dat	  
uitwerkt?	  Ik	  vertel	  je	  er	  graag	  over.”
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