Informatie
Datum:

11 - 17 december 2011
Aankomst 11 december tussen
16.00 en 18.00 uur
Vertrek zaterdag 17 december na het ontbijt

Plaats:

De Betteld
Zelhem

Kosten:

€ 350,= per persoon
€ 700,= voor echtpaar
(kosten zijn all-in)

Inschrijf kosten: € 20 per persoon
€ 30 voor echtpaar
Deelname:

Vanaf 18 jaar

Opmerking:

Geen kinderen, er is geen
mogelijkheid voor kinderoppas.

Betaling naar:

St. Mercy Ministries te Ermelo.
Giro: 9320048

Aanmelding:

Liefst per email*,
‘Kopieer en plak’ deze informatie in een email
of stuur deze informatie in een email aan:
hollanddebriefingretreat@lerucher.org

The Exchange
at the Cross
©

2004 MMI

Sluitings datum: 1 december 2011
*Aanmelding wordt per e-mail bevestigd na ontvangst van inschrijfkosten

11 - 17 december
2011
De Betteld
Zelhem
Opsturen aan:

Le Rucher Ministries
p/a N. Baak
Emmerschans 24
3905 XG Veenendaal

“Het kruis van Christus brengt een eind aan al het oude, het nieuwe kan nu komen”
Exchange at the Cross

Retraite staf

Een week voor christelijke werkers die God dienen of gediend
hebben in een cross-culturele situatie. Het volbrachte werk van
Jezus aan het kruis brengen aan een wereld die verloren gaat, is
dé reden waarom je naar het zendingsveld gegaan bent.
Deze week is een uitnodiging aan jou om zelf bij het kruis stil te
staan en vandaaruit met vernieuwde kracht en inzicht vooruit
te kunnen.

Erik en Jeltje Spruyt, directors en founders van Le Rucher
Ministries (LRM), die het ‘Exchange at the Cross debriefig model’
met het team op Le Rucher hebben ontwikkeld.

Exchange at the Cross
• Bezinnen na een bewogen tijd
• Stap op de plaats maken en reflecteren
• De balans opmaken van de afgelopen termijn
• Het verleden recht aankijken, afleggen, vergeven,
achterlaten wat is gebeurd.
Exchange at the Cross
• Genezing ontvangen en
• verder gaan met nieuwe visie en hoop voor wat
komen gaat
• Vanuit God’s rust nieuwe dingen aanpakken
• Kracht en moed putten om verder te gaan
• In alle veranderingen in God’s liefde blijven schuilen

Programma
Gebaseerd op het “The Exchange at the Cross” © 2004, Mercy
Ministries International debriefing model ontwikkeld door Le
Rucher Ministries:
Als je naar geest, ziel en lichaam vernieuwd wilt worden, is deze
week voor jou.
Capabele leiding, die zich kan verplaatsen in cross-culturele
ervaringen/ situaties, is deze week aanwezig om met geeste
lijke diepgang langszij te komen.
Thema’s zoals persoonlijke reakties op verlies door conflict,
door crises, door kritiek en door veranderingen en transitie,
hoe met stress om te gaan, het Vaderhart van God, het sterven
van Jezus aan het kruis en de kracht van Zijn opstanding, etc.,
komen aan de orde.
Het toepassen van de opdrachten wordt gedaan in de groep, in
kleine groepjes of alleen met God en in persoonlijke gesprekken
met de leiding.

Arie en Nieke Baak, Arie is voormalig directeur van OMF,
maakt deel uit van het Europese leiders team van Member Care
Europe, beide getraind in het Le Rucher debriefing model.
Associate staff LRM.

Aanmeldings formulier
Ik/ wij geven ons op voor “The Exchange at the Cross”
debriefing workshop.
Aantal volwassenen:
Naam:
Voornaam:
Geboorte datum:
Straat en huisnummer:

Wim en Margreet Korstanje, voormalig zendelingen in Nepal,
deel van Member Care Europa en bestuurslid van Member Care
Nederland. Margreet werkt bij OMF Nederland. Beide getraind
in het Le Rucher debriefing model.

Post code:

Nel Verstoep, voormalig werker met het Leger des Heils in
Congo (13jr) en Haïti (17 jr) en staflid van Le Rucher Ministries
sinds 2006.

E-mail:

Nelie Schut, coach en counsellor met cross-culturele ervaring.
Betrokken bij Open Doors vanaf 2000. Getraind in het Le Rucher
debriefing model.

Plaats:
Tel:

Organisatie:
Hoe lang op het veld:
Land van inzet:
Reden voor aanmelding:

Getuigenissen
“Een onvergetelijke intensieve week! Eigenlijk zouden veel meer
werkers van zo’n week gebruik moeten maken en profiteren van
deze ministry”.
“ Loslaten en het verwerken van de pijnlijke veranderingen in ons
team, erkennen wat de persoonlijke effekten waren op mijzelf
en welke angsten daardoor ontstaan zijn. Niet alleen zonde en
fouten, maar ook pijn heeft een plaats nodig bij het kruis”.
“ Nog nooit heb ik een week beleefd met zoveel geestelijke diepgang. Aan het eind van de week naar het Kruis geleid worden was
zo “powerful” en bevrijdend dat me de woorden ontbreken om
deze ervaring te beschrijven”.
“ Ik heb zo’n duidelijk beeld gekregen van mijn situatie en ook de
eerste stappen gezet binnen de nieuw ontdekte perspektieven.
Ik heb op een veel diepere manier erkend dat ik mijn pijn, mijn
boosheid, mijn woede en mijn diepe verlangen naar en recht op
rechtvaardigheid naar het Kruis kon brengen. Ik ervoer dat ik in
alle verwarring van de afgelopen tijd simpelweg tot rust gekomen
ben. Ik voel me als herboren”.

Inschrijfgeld
overgemaakt op:

(Datum)

Aanmelding svp per email.
‘Kopieer en plak’ deze informatie in een email of stuur
deze informatie in een email aan:
hollanddebriefingretreat@lerucher.org

