6 Weke in Jesus se geselskap
Vars perspektiewe op 'n Jesus se daaglikse handel en wandel
o
o
o
o
o
o

Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6

Jesus het gekuier
Jesus het gebid
Jesus het genees
Jesus het gerus
Jesus het geleer
Jesus het gedien

Doel: Om gemeentes te help om kleingroepe te vestig en momentum op te bou
Landswye afskop:
29 Julie 2018
Die materiaal is geskryf met die oog om 'n spontane BYBELBESPREKING te ontlont met die oog om
as groep ook na buite gerig te wees en bedieninge te begin.
Wat is beskikbaar?
»

'n Handleiding vir elkeen in die groep (of vir 'n gesin) vir 6 weke @R33 per boekie (Afrikaans
en Engels beskikbaar) – Ingesluit is dagstukkies wat elke week se tema verder uitlig.

»

'n Handleiding vir die Leiers van 'n groep @R33 per boekie.

»

'n DVD met 6 weke se inleidings vir omgeegroepe @R50 per DVD wat deur die groep
gebruik word by die byeenkomste. Dit is 'n inleiding in die tema met die oog dat die
groepsbespreking by die tema sal bly.

»

Preekriglyne vir die 6 weke wat die BYBELBESPREKINGS indie groepe inlei (Gratis)

»

'n Lied wat geskryf is vir die 40 dae (Gratis)

Om julle gemeente se pakket betyds te ontvang, moet jy voor 18 Junie jou bestelling plaas.
Om 'n bestelling te plaas, klik hier:
http://selgroepe.co.za/opsomming-van-alle-reekse-beskikbaar/6-weke-in-jesus-se-geselskap/
Gratis eksta’s!!
As jy 'n Handleiding benodig om Leiers op te lei, stuur ek graag ons HANDLEIDING vir
OMGEELEIERS vir jou.
As jy meer leiding wil hê om 'n veldtog met entoesiasme in jou gemeente te begin, help ek
jou graag met materiaal.
Kontak my enige tyd of skryf aan my 'n epos of 'n “whatsapp” en ek sal terugkom na jou toe.
Jesusliefde!
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