
zet de stap 
en ga mee!

Durf!
Ben jij een reformatorische man?

Geef je dan op voor  

één van deze weekenden: 

Weekend 1: 

D.V. 17 - 18 januari 2020

Weekend 2: 

D.V. 14 - 15 februari 2020

hvc 
mannen
weekend

Ontwikkel jezelf 
op basis van 
persoonlijke inzichten 
en lessen van de 
vervolgde kerk.

Kerels. 
Vuur. Stilte. 

De rest komt 
vanzelf.

Maak kennis met het krachtige 
concept van ervaringsleren. 
Buitenactiviteiten in een inspirerende 
omgeving vormen de basis van 
onze aanpak. De Bijbel is hierbij ons 
‘kompas’. Ervaar Humus. Leren door 
te doen!

www.humus-geeftruimte.nl

Bondgenootschap maakt elke 
christen sterker. HVC helpt vervolgde 
christenen. We willen dichtbij hen zijn, 
en met onze hulp een verschil maken 
in hun situatie. HVC. Geloof verbindt.

info@stichtinghvc.nl  
T 0183 563 628
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Een initiatief van Humus en HVC



Praktische info

 Mis dit niet!

Even geen telefoon vandaag. Het is tijd om aan 

de slag te gaan. Letterlijk, om warm te blijven. 

Dit weekend is er voor jou! Het is hét moment 

om nieuwe inzichten op te doen. Om te zoeken 

naar een aanknopingspunt voor de volgende 

stap in jouw persoonlijke ontwikkeling. Laat 

de drukte voor wat het is. Laat de rust ruimte 

creëren voor inspirerende lessen van Paulus 

en de vervolgde kerk. Dit weekend ga je samen 

met de andere deelnemers op pad en leer je 

elkaar beter kennen. Ga je de uitdaging aan? 

Zet die stap en ga mee!

 Leer en ervaar onder leiding van de 

outdoortrainers van Humus

 Krijg inspirerende lessen vanuit de 

vervolgde kerk door HVC

 Volg interessante workshops en 

Bijbelstudies

 Geniet van goede gesprekken rond het 

kampvuur

 Sluit nieuwe vriendschappen

stichtinghvc.nl/mannenweekend

 Bijdrage voor deelname: € 195,- 

	 Inclusief twee lunches, ontbijt en een BBQ

 Thema: Durf

 Outdoor omgeving: IJzendoorn

 Tijden: vrijdagmorgen 11.00 uur (inloop), 

12.00 uur (start programma) 

 t/m zaterdag 16.00 uur

 Inschrijven via:

 www.stichtinghvc.nl/mannenweekend

Zet je tentje op 

naast de rivier. Al 

snel verdringt de 

stilte van de natuur 

jouw dagelijkse 

beslommeringen.

Durf!


