
UITNODIGING 

Op dinsdag 18 en woensdag 19 juli houdt Bijbelleraar en prediker Jan den 
Admirant een 

Zomerbijbelschool Tal jaldoeth  ('dauw van de jeugd'). 

Plaats:    Hoofdstraat 113 te Meppel (naast de prachtige winkelruimte van 

Lechaimtolife waar goederen verkocht worden ten bate van de holocaustslachtoffers in 
Israël) 

Tal jaldoeth zijn twee Hebreeuwse woorden uit Psalm 110 vers 3. Zij zijn zeer hoopgevend. 
In bijgaand artikel n.a.v. dit vers kun je dat proeven. Dat geeft een heel hoopgevende aanzet 
tot en opzet van deze Zomerbijbelschool. Uiteraard zijn alle leeftijden hartelijk welkom, 
maar als wij ook jongeren mogen begroeten, zou ons dat verheugen! 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

Het hoofdthema is: 

 'De Messias en de bruiloft van het Messiaanse koninkrijk' 

  

dinsdag 18 juli    11.00 uur               'Op de derde dag was er een bruiloft'.                            

12.30 uur                   Lunchpauze. Eigen lunchpakket meenemen. 

Voor koffie en thee wordt   gezorgd. 

                           14.00-14.30  uur     Toelichting op Bijbeltentoonstelling.(eerste deel) 

                           15.00-16.30 uur      'De Messias, de Bruid en de volken'. Psalm  45 

                      17.00 uur:                 Maaltijd (in de stad of meegebracht brood) 

                            18.00-19.00 uur     Praktische tips voor het Feest dat komt.  

  

woensdag 19 juli  11.00 uur            'Verkenningen in HOOGLIED’ 

12.30 uur                   Lunchpauze.           Eigen lunchpakket meenemen. 

          Voor koffie en thee wordt gezorgd. 



                             14.00-14.30  uur     Toelichting op Bijbeltentoonstelling. (tweede deel) 

                              15.00-16.30 uur    'De Messias, de Bruid en de volken in Hooglied'.     

                              17.00 uur                Maaltijd (in de stad of meegebracht brood 

 18.00-19.00 uur     'Jubel, jubel, dochters Sions!'     

  

Kosten:        

 € 15  per dagdeel( (s’morgens of ’s avonds),  

€  25,00 per dag, en 

 €  45,00 voor beide studiedagen. 

Uw bijdrage komen voornamelijk ten goede aan het werk t.b.v. Israël. (Lechaimtolife e.a.) 

Opgave door beide dagen in juli door overmaking van €  45,00 op Ibannr. 

 NL 05 INGB 000 3817268 t.n.v. Uitgeverij Jeruzalem of Rome,  onder vermelding van: 
Zomerbijbelschool Tal Jaldoeth, 18 en 19  juli 2017 

Onderstaand strookje invullen, tijden aankruisen en opsturen naar  

Uitgeverij Jeruzalem of Rome p/a Vondelstraat 18, 7901 HR Hoogeveen. 

Hierbij geef ik mij op voor de Zomerbijbelschool in Meppel. 

Naam:………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………… 

Postcode:……………………… 

Woonplaats:……………………………. 

Ik kom op  dinsdag 18 juli      0  ’s morgens     0  ’s middags   

Ik kom op woensdag 19 juli   0  ’s morgens     0  ’s middags   

0  Ik hoop de hele Bijbelschool mee te maken.   

 

 


