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UITNODIGING
Januari 2016
Geachte broeder,
Op D.V. 19 maart 2016 wordt voor de regio Delfland de 20e Mannendag georganiseerd. U en jij worden van harte uitgenodigd
deze dag bij te wonen.
Het gaat op deze mannendag over delen. Wat is delen? Hoe kun je delen? Waar kun je delen? Wat kost delen? Wat brengt
delen voor de ander, je omgeving, het bedrijf waar je werkt, je buurt, je familie, je gezin, God, jezelf? Wil je, kun je, durf je te
delen? Wat voor invloed heeft je geloof daarop? Deze vragen zijn samengevat in het thema ‘Man, deel je leven!’
De sprekers die met ons willen nadenken over dit thema zijn Henk Binnendijk en Arjen

ten Brinke.

Henk Binnendijk (1934); Begon in het expeditiebedrijf van zijn vader maar legde zich later
volledig toe op evangelisatie. In 1976 trad hij in dienst bij de EO waar hij een veelvoud aan
christelijke tv-programma's over het christelijk geloof verzorgde. In 1999 ging hij met pensioen.
Een bekende Bijbelstudie-uitspraak van hem is: „in de eeuwigheid zul je dat zijn wat God in dit
leven van je heeft kunnen maken.”
Henk sprak eerder op Mannendagen in Delft in 1997 (Mannen naar Gods hart), 2001 (Mannen
van stavast), 2004 (Hoop van Zegen) en 2010 (Mannen in verwachting)
Henk Binnendijk is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij is woonachtig te Rijnsburg.

Arjen ten Brinke (1992) is theoloog, stichter en pastor van wijkgemeente BOEI 90 in
VINEX-locatie ‘Wateringseveld’ in Den Haag. Daarnaast is hij Manager Kerkrelaties bij organisatie
International Justice Justice Mission (IJM). Hij schreef het boek ‘Zet de deur van je huis maar open’. Nadat hij
Toen ze terugkwam van een reis naar Haiti namens Compassion zie hij : ‘Ik geloof dat we als rijke
westerse kerk enorm veel kunnen leren van de kerk in armoede’.
Arjen is getrouwd, heeft 4 kinderen en woont in Wateringseveld te Den Haag.

Het programma start om 9:30 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten. ’s Morgens worden de 2 inleidingen over het thema
verzorgd en ’s middags zijn er 2 rondes waarin onderstaande workshops worden aangeboden waarin de thematiek verder op
interactieve wijze aan de orde komt; U kunt dus aan 2 workshops deelnemen. U kunt zich voorde workshops aanmelding na
binnenkomst.
WORKSHOP
1
2
3
4
5
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WORKSHOP THEMA
Hoe deel ik mijn leven in persoonlijke relaties?
Hoe deel ik mijn leven in de samenleving?
Hoe leef ik in zang, muziek en aanbidding?
Hoe draag ik bij aan het bestrijden van onrecht?
Hoe ben ik goed boos?
Hoe leef ik met gebed?

WORKSHOP LEIDER
Marriage Encounter
Martin Madern
Wim Kooijman & Mark van den Berge
Henk Jan Kamsteeg (IJM)
Tom Nap
David Heek

Het programma wordt afgewisseld met samenzang en ontmoetingen. De kosten bedragen € 18,= per persoon, bij aankomst te
voldoen, koffie/thee en lunch zijn inbegrepen. U wordt gastvrij ontvangen in het Christelijk Lyceum Delfland, Molenhuispad 1,
2614 GE in Delft. Let op: Dit is een andere locatie dan voorheen. Wanneer u zich aanmeldt krijgt u een BEVESTIGING met
daarop de route naar deze nieuwe locatie en de beschikare parkeer locaties.
Aanmelden kan als volgt:
 Per email: hordijkg@kabelfoon.nl
 Per post/telefoon: Gertjan Hordijk, Rosa Manuslaan 25, 2642 DP Pijnacker, Tel. 015 – 369 3596

Wilt u/jij ons berichten over eventuele wijzigingen van je woon adres en/of je nieuwe/gewijzigde email-adres?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDING Mannendag Delft op D.V. zaterdag 19 maart 2016
Voornaam:

…………………………………………………………………....

Achternaam: …………………………………………………………………………
Adres:

.......................................................................................

Postcode:

…………………………………………………………………………....

Woonplaats: .……………………………………………………………………….
Telefoon:

..................................................................................

Email:

……………………………………………………………………………………




Workshops; Ik wil graag deelnemen aan een van de Workhops Ja / Nee
Verkeers-Stewart (alleen voor Deltenaren): Ik geef mij voor dit jaar op als Verkeers-Steward (Alleen ’s-Ochtends 08.3010.00; Max 5 personen nodig): Ja / Nee

EHBO: Ik ben beschikbaar als EHBO-er: Ja / Nee

Hulp bij Catering (alleen voor Delftenaren): Ik (of mijn vrouw) stelt zich beschikbaar voor hulp vanaf 07.00
17.00 uur (6 personen nodig maar wat reserves zou fijn zijn) : Ja / Nee
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij wensen u en jou een zegenrijk nieuw jaar!
Met broederlijke groeten,
Christen Mannencomité Delfland (CMD)

