woensdag 24 augustus 2022

Beste voorgangers, jongerenwerkers en jongeren,
Hierbij willen wij alle jongeren (12-18+ jaar) en jongerenwerkers
uitnodigen voor het Rafaël Nederland Jongerenweekend 2022!
Dit vindt plaats in het weekend van 7, 8 en 9 oktober!
Het weekend is voor alle jongeren van Rafaël Nederland. We
hebben er zin in om oude bekenden te ontmoeten, nieuwe
mensen te leren kennen en samen God groot te maken!
Het thema van het jongerenweekend 2022 is: Speak Jesus
Allereerst een uitnodiging aan Jezus om inspraak te hebben in
onze levens en in de levens van onze jongeren. We geloven dat
God aan de nieuwe generatie wil laten zien hoe de kerk van de
toekomst eruit zal zien en hoe de jongeren hierin hun rol op
kunnen pakken. Daarbij geloven we dat de oudere generaties van
groot belang zijn om hen hierin te begeleiden, te discipelen en toe
te rusten. Aan de andere kant willen we de jongeren helpen om
Jezus’ Naam uit te gaan spreken. Er is wonderbare kracht in Zijn
Naam! Dus proclameer Jezus Naam over je zorgen, over je
toekomst, over je dromen. Wanneer een nieuwe generatie
opstaat en zonder schroom Zijn Naam durft te verkondigen,
zetten we samen Nederland op zijn kop!
Op Instagram
rafaeljongeren zijn we te vinden en houden we
jullie op de hoogte van het programma en de activiteiten, dus
neem gauw een kijkje!

SPEAK
JESUS

Rafaël Nederland is de afgelopen jaren hard bezig te bouwen
aan de onderlinge banden en wil ook investeren in de jeugd.
Daarom heeft het NLT dit jaar in de begroting meegenomen
om het weekend voor de jongeren gratis aan te bieden. We
zijn hier enorm dankbaar voor, juist in deze tijd dat het voor
veel mensen financieel spannend wordt. Wanneer een
gemeente bij wil dragen in de kosten, kan er een gift
overgemaakt worden naar het volgende rekeningnummer:
NL34 ABNA 0419 1535 35
Deelnemers kunnen zichzelf opgeven van:
24 augustus tot en met 26 september. We adviseren met
klem, dat de jongerenwerkers zelf ook meegaan naar het
weekend! Vaak heeft zo'n weekend een flinke impact, waar je
met je groep daarna prima op door kan bouwen! Ook is het
een kans om andere leiders te ontmoeten en een netwerk van
relaties op te bouwen. We zien uit naar jullie komst!
Hartelijke groet, mede namens het organiserende team,
Jasper en Nathalie Otten

Vragen?
Data:
Locatie:

Kosten:
Leeftijd:
Inschrijven:

notten@rafael.nl
jotten@rafael.nl
7 t/m 9 oktober 2022
Bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt
Gratis deelname
Jongeren 12 t/m 18+
Jongerenwerkers
Klik hier
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