verrast door
de

krachtvan God

Vineyard Benelux leidersretreat

vrijdag-zaterdag 23&24 Oktober 2015
Utrecht | nl
SPREKER | Christy Wimber
We zijn ontzettend blij dat Christy Wimber komt! Zij is de
echtgenote van Sean Wimber en schoondochter van John
Wimber, de grondlegger van de Vineyard. Christy is deel
van de Vineyard sinds het allereerste begin. Zij is auteur,
spreker en TV-host. Christy heeft zich het gedachtengoed
van de Vineyard als geen ander eigen gemaakt. Samen met
Sean leidt zij de Vineyard in Yorba Linda, Californië. Christy
komt samen met aanbiddingsleider Tony Sanchez.

ThemA | “VERRAST DOOR DE KRACHT
VAN GOD - ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
DE KERK”

JIJ | WAT WIJ VAN JOU VERWACHTEN
•

Kom zelf als teamleider van de gemeente en breng het
bredere leiderschap van je gemeente mee: leidersteam,
aanbiddingleiders, huisgroepleiders, taakteamleiders,
leiders van andere groepen zoals kids, gebed, etc.
Elke teamleider promoot het retreat bij de doelgroep en
moedigt ieder aan zich op te geven en deel te nemen.
Geef je voor 10 oktober op via:
> e-mail: info@vineyard.nl
> website: www.vineyardbenelux.com

Het thema “Verrast door de kracht van God” is ontleend aan
de titel van een boek waaraan Christy heeft meegewerkt.
Christy zegt dat de kerk geroepen is om te herkennen wat
God aan het doen is en met hem te bewegen in redding,
genezing en bevrijding. Want dat is waar het over gaat in
Gods Koninkrijk. Zij roept christenen op om ‘natuurlijk
bovennatuurlijk’ te zijn zowel binnen als buiten de kerk.

•

WIJ | WAT J VAN ONS KUNT
VERWACHTEN

WAAR? MBO College | Columbuslaan 540
3526 EP Utrecht | NEDERLAND
WANNEER? VRIJDAG 23 Oktober, 10.00u zaterdag 24 Oktober 2015, 16.00U

•

•
•

Aanbidding, onderwijs, onderling contact en tijden
van bediening, waarin we worden toegerust en
bemoedigd om het Koninkrijk van God te zien komen
- in en door de Vineyard.
Naast inspirerend plenair onderwijs door Christy,
zullen er workshops en interest meetings zijn, over
Vineyard Institute, Aanbidding en Missions.
Verder zullen we belangrijke aankondigingen doen
over de ontwikkeling van het leidersteam van Vineyard
Benelux en de nieuwe liedbundel “Fruitful”.

•
.
.

PRAKTISCHE INFORMATIE

•
•

Logies | je zorgt zelf voor accommodatie in Utrecht of
omgeving.
Catering | wij zorgen voor koffie & thee; je kunt je
maaltijden zelf cateren in de omgeving van het MBO
College, bij Ikea en andere restaurants en cafés.

We zien er naar uit
jou te ontmoeten!

Amazed by
the

power of God

Vineyard Benelux leaders retreat
Friday-Saturday 23&24 October 2015
Utrecht | nl
Speaker | Christy Wimber
We are thrilled to announce that Christy Wimber
will come and speak at our Fall leaders retreat! She
is married to Sean Wimber and daughter in law of
the late John Wimber, the founder of the Vineyard
movement. Christy has been part of the Vineyard
Movement since it began. She is an author, speaker
and television host. Like no one else she has made
the Vineyard values her own. She and Sean lead the
Yorba Linda Vineyard in California. Christy will bring
along worship leader Tony Sanchez.

YOU | What we expECT of you

Theme | “Amazed by the power of
God – both inside & outside the
church”

•

The theme is drawn from the title of a book to which
Christy contributed. Christy says that the Church is
called to recognise what God is doing and move with
him through salvation, healing and deliverance. She
calls for Christians to be ‘naturally supernatural’ both
inside and outside the Church.

•

WE | What you can expect of us
•

•
•

Worship, teaching, fellowship and times of
ministry, in which we get equipped and encouraged
to see Gods Kingdom come – in and through the
Vineyard.
Apart from inspiring plenary teaching there will
be interest meetings about Vineyard Institute,
Worship and Missions.
And there will be important announcements
about the development of the leadership team
of Vineyard Benelux and the new songbook
“Fruitful”.

•

Attend as team leader of your church and bring the broader
leadership of your church: leadership team, worship
leaders, home group leaders, ministry area leaders, leaders
of small groups like kids, prayer, etc.
Each team leader promotes the retreat for the target group
and encourages each to register and take part.
Register before October 10th, via:
> e-mail: info@vineyard.nl>
> website: www.vineyardbenelux.com>

Practical information
Where? MBO College | Columbuslaan 540
3526 EP Utrecht | THE NETHERLANDS
WheN? Friday 23rd October, 10 am Saturday 24th October 2015, 4 pm
•
•

Overnight accommodation; please book your own in or
near Utrecht.
Catering: we take care of coffee or tea; you can cater your
own meals near MBO College, in Ikea and other restaurants
and café’s close by.

We look forward to
meeting you there!

