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Hartelijk welkom op de GZB-dag! - Een inspirerende dag voor jong en oud
“Ik vind het mooi om als gelovigen bij elkaar te komen en te zien dat de kerk er niet alleen in
Nederland is, maar wereldwijd.” (bezoeker GZB-dag 2019)

Bent u er dit jaar ook bij? Sprekers zijn o.a. ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan, ds. Wim Verboom en
Gert-Jan Segers. Samen willen we nadenken over de vraag: hoe delen we het Evangelie met
jongeren? En wat kunnen we daarbij leren van de wereldkerk?

Het is echt een dag voor jong en oud! Er is kinderopvang en ook voor kinderen en tieners is er van
alles te beleven! Zij kunnen onder andere genieten van een optreden van Marcel Zimmer. Kortom:
een dag waar je bij wilt zijn!

Heeft u zich al aangemeld?
Dat kan via www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343-512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en
weten wij op hoeveel kinderen we mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s.

Word u/jij ook vrijwilliger?
Wilt u, wil jij meehelpen om de dag tot een succes te maken? Vooral bij de kinderopvang en
kinderprogramma’s zoekt de GZB nog een grote groep vrijwilligers! Kijk voor meer informatie en om je
aan te melden op www.gzb.nl/vrijwilligers.

Eventueel kunt u ook gebruik maken van bijgaande advertentie.
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GZB-dagboek 2020 bijna uitverkocht!
Het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 - waarvan er ruim 39.000 exemplaren zijn gedrukt - is
bijna uitverkocht! Maar… er is nog een kleine voorraad beschikbaar. Nu voor € 7 in plaats van €
12,50. Interesse? Bestellen kan via www.gzb.nl/dagboek2020.
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Reis mee met de GZB
Nog geen vakantieplannen voor dit jaar? Reis dan mee met de GZB! Een reis van GZB-experience is
een unieke mogelijkheid om kennis te maken met christenen in bijvoorbeeld Nepal, Nicaragua of
Frankrijk. Hoe geven zij handen en voeten aan hun geloof? En wat kunnen wij daar van leren? Ga
mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!
24 juli-7 augustus 2020 | Jongerenreis Nicaragua (18-35 jaar) | € 1.499
‘Surfen’ vanaf een vulkaan, rondstruinen door een prachtige koloniale stad, zwemmen in een
kratermeer… in Nicaragua kan het allemaal. Maar dat is niet de enige reden om je op te geven voor
deze reis. Je maakt ook kennis met leeftijdsgenoten die opgroeien in een achterstandswijk en deelt
met hen je geloof. Je helpt mee met een zomerkamp voor tieners en maakt een 2-daagse trektocht
door de bergen.

Kijk voor meer informatie over deze en andere reizen én om je aan te melden op
www.gzbexperience.nl.
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Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!
De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de
mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven.
Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.zendingsmaatje.nl.

Op zendingsmaatje.nl vertellen o.a. Laurens Jan en Lourina Vogelaar over hun roeping:
“Stel je voor… je leeft in een land waar moslims en christenen niet altijd in harmonie met elkaar
samenleven. Waar de overheid het niet op prijs stelt, als er actief wordt geëvangeliseerd. Hoe zou jij
gehoor geven aan de oproep van Jezus om te getuigen?

Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, ook de christenen in Indonesië verlangen
daarnaar. Wij willen hen daarbij helpen door een toerustingsprogramma te ontwikkelen. Wat zou het
geweldig zijn als christenen in Indonesië het licht van Christus zouden verspreiden. Deelt u dat
verlangen? Doet u mee? Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!”
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De GZB is op zoek naar vrijwilligers met hart voor zending en een beetje tijd!
Het GZB-kantoor in Driebergen vormt de schakel tussen gemeenten in Nederland en partnerkerken in
het buitenland. Lijkt het je mooi om je talenten en ervaring in te zetten voor het zendingswerk? De
GZB zoekt…
•

Iemand die wil helpen bij administratieve klussen.

•

Een specialist Office 365.

•

Vertalers Spaans-Nederlands & Nederlands-Frans.

•

Creatieve mensen die willen helpen bij het maken en/of bewerken van filmpjes.

Wat biedt de GZB?
Een prettige werksfeer! Eventuele reiskosten worden vergoed.

Iets voor jou?
Neem contact op met de GZB! Bel of mail naar Mark van den Dool, mvddool@gzb.nl, 0343-512444.

Kijk voor meer info op www.gzb.nl/vacatures
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