TERUGBLIK
Lieve dame,
Wat zijn we als team, dankbaar voor de
prachtige vrouwendag, die we in
februari mochten houden.
Wat hebben we mooie getuigenissen
van jullie mogen ontvangen en zo
mogen zien dat God echt harten heeft
geraakt!
En dat bemoedigt ons, want dat is
ons doel: jou laten zien dat God een
relatie met je wil en dat leven met Hem
zo rijk is.

THEMA VROUWENDAG
Inmiddels hebben we acht vrouwendagen mogen organiseren, waarvan de
laatste twee in De Basiliek in Veenendaal (Wiltonstraat 56)
Ook in 2019 zullen we hier weer een vrouwendag houden en wel op:
D.V. zaterdag 16 februari 2019

Dit keer een voor ons en vast voor jullie
ook herkenbaar thema :

LOSLATEN
Wat gaat dat dat doen met de dames in
het drama……? Geen idee.
En de exacte invulling van de dag?
Wij zeggen altijd : “Het is als het maken
van een puzzel, God geeft ons de
hoekjes en vraagt van ons het
vertrouwen, om samen met de rest, te
gaan leggen. En gaandeweg steeds meer
te ontdekken hoe mooi Zijn plan is.
Een groot avontuur dat we samen met
Hem en met jullie, weer graag tegemoet
gaan!

VERNIEUWING
Ook als Bitja hebben we het één en ander moeten los laten.
Naast het vast programma in de grote zaal, vonden we het tijd voor iets nieuws,
waarbij vooral ONTMOETING en ONTSPANNING voorop staan
Iets waarvoor we onze gasten niet meer in twee groepen hoeven op te splitsen.
Daarom bieden wij dit jaar geen workshops meer aan. Maar wat dan zul je je
afvragen…..
Na de ontvangst met koffie/thee en iets lekkers, beginnen we met het
ochtendprogramma in de grote zaal.
Daarna zal er ruim tijd zijn om te eten en vervolgens kun je een keuze maken uit
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Ontspannen napraten in ons Café de Kletskop met je vriendinnen
Aan een gespreksgroepje deelnemen voor wat verdieping
Een wandeling maken die speciaal rond het thema is uitgezet
Je creatief uiten met pen of potlood op papier
Je even terugtrekken in onze speciale stilte-/gebedsruimte

Uiteraard is er dan voor iedereen koffie/thee met iets lekkers.
Het middagprogramma zal daarna weer in de grote zaal gaan plaatsvinden.

AANMELDEN
Vanaf vandaag kun je je aanmelden via de website.
Dit jaar moeten we helaas weer inschrijfgeld vragen.
Ons verlangen in 2017 was om de zevende vrouwendag gratis te houden. Dit
bleek een succes en omdat we voldoende reserves hadden, hebben we vorig jaar
ook onze achtste vrouwendag gratis kunnen aanbieden.
Helaas gaat dat de komende vrouwendag niet meer lukken….
De kosten voor deze dag liggen rond de € 25,- maar met sponsoring hebben we
dit kunnen terugbrengen naar € 15,-- per persoon.

Hiervoor krijg je een hele verzorgde dag aangeboden,
inclusief koffie/thee met wat lekkers in de ochtend, een
goodiebag en flesje water op je stoel, een complete warme
maaltijd met een drankje en een toetje en in de middag
opnieuw koffie/thee met iets lekkers.
En niet te vergeten.. een cadeautje van ons bij het naar huis
gaan!
Omdat we voor iedereen toegankelijk willen zijn en vinden dat geld daarin niet
mag beperken, mag je ons mailen wanneer je echt geen €15,- kunt missen.
Voor deze zussen zijn een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar, omdat we
wat sponsoren bereid hebben gevonden, die te betalen.

TOT SLOT
Al is het pas oktober, wij, Als Bitja team, zijn al hard bezig
met de voorbereidingen voor de vrouwendag en hebben
er veel zin in!
We verheugen ons erop jullie te mogen verwennen,
bemoedigen en Gods gastvrijheid te laten zien.
Hopelijk tot ziens op 16 februari 2019 in De Basiliek in Veenendaal!
Lieve groet

