
hersteld apostolische zendingkerk   in   haarlem 
 
 
Haarlem, augustus ’19. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Aan het in vervulling gaan van de in de Bijbel (o.a. Matth.24, Mark.13, 2 Tim.3) genoemde tekenen 
van de tijd: oorlogen, hongersnoden, natuurrampen, de mensen zullen gericht zijn op eigenbelang, 
liefhebbers van/voor zichzelf; zien wij dat de Bruidegom, Jezus Christus, spoedig komt. 
De Heer staat aan de deur en klopt met de oproep: bekeert U, bereidt U.  De tijd is korter dan kort! 
 
 
Door middel van dit schrijven willen wij het vervolg onder uw aandacht brengen 
van de OPEN BIJBELMIDDAGEN. De data zijn, zo de Heer wil: 
 
Maandagmiddag 09 september   aanvang 14.00 uur einde 16.00 uur. 
 
Maandagmiddag 30 september   aanvang 14.00 uur einde 16.00 uur. 
 
Maandagmiddag 21 oktober    aanvang 14.00 uur einde 16.00 uur. 
 
Maandagmiddag 11 november    aanvang 14.00 uur einde 16.00 uur. 
 
 

ONDERWERP 
DE TABERNAKELDIENST 

de betekenis voor de Eredienst van nu 
 
 
Deze middagen bieden iedereen een mogelijkheid om zich vanuit de Bijbel te oriënteren over dit 
bepaalde onderwerp en mogelijk zijn kennis en geloofsleven te verdiepen. We zullen, vanuit Gods 
Woord, aan de hand van een studiegids gezamenlijk Bijbelstudie verrichten. Uw inbreng stellen wij 
zeer op prijs. 
 
Voor het bijwonen van deze middagen, die gehouden zullen worden in de bijruimte van ons 
kerkgebouw, Wilhelminastraat 21 te Haarlem, wordt u hartelijk uitgenodigd. Bent u verhinderd en 
ontvangt u, alsnog, graag de studiegids wilt u ons dit dan laten weten? 
De data staan ook vermeld op www.hazknederland.org/gemeentes/gemeente-haarlem  
 
Wij hopen u (weer) te ontmoeten.  
Bijgesloten flyer kunt u voor uzelf of voor, mogelijk, andere belangstellende(n) gebruiken. 
 
Indien u overdag niet kunt bieden wij de mogelijkheid om enkele avonden bij elkaar te komen voor 
Bijbelstudie. Mocht u hiervoor belangstelling hebben wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te laten weten 
zodat enkele data en onderwerpen gepland kunnen worden?  
 
Mocht u geen prijs stellen om verder geïnformeerd te worden over deze activiteiten zou u ons dit 
dan willen laten weten?  
 
Met hartelijke broedergroet, 
 
J.L.M. Straetemans. 
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