
Hallo lieve vrienden van het Evangelie, 
Beste broeders en zusters, 
 
 
Dit zijn heel bijzondere tijden waarin we nu leven. Wat goed dat we deze woorden 
kennen en kunnen vasthouden: 
 
" In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God." (Psalm 
62:8) 
 
Oorspronkelijk was er voor juni nog een (5e) Bijbelkamp in Bütgenbach gepland. 
Maar omdat vluchtelingen uit Oekraïne nu zijn ondergebracht op deze locatie 
(Worriken Sportcentrum), hebben we besloten opnieuw te beginnen met de 
Bijbeldagen in St.Vith. 
 
Wanneer:   24-26 juni 2022 

Start op vrijdag vanaf 16:00  
 
Registratie:   www.bibeltage.net  

Op deze website kun je in de nabije toekomst ook meer 
informatie vinden over de Bijbeldagen. 

 
Programma: Vrijdag: 19:00 gezamenlijk diner  

Vanaf 20:00: 2 lezingen (die ook online in verschillende 
talen te beluisteren zijn) en samenzang. 

                       
Zaterdag:  Thema: Groei in Geloof! Gebaseerd op Hebreeën 11  

                               
We plannen ook een kinderprogramma voor kinderen van 
3-12 jaar.  
Op zaterdag bieden wij vanaf 16.00 uur diverse 
sportactiviteiten aan.   
Daarnaast willen wij een ruimte inrichten waar je 
informatie kunt krijgen over het thema "zending". 

                            
Zondag: Broodbreking in de hal 

Daarna willen we verder gaan met de studie van 
Hebreeën 11.  
Het vertrek is rond 16.30 uur, nadat we ons van tevoren 
hebben versterkt met koffie en gebak. 

 
Waar: Zoals in het verleden willen we alles houden in de 

tennishal van St.Vith. 
  
Accommodatie: Hotels, hostels en scholen staan ook weer tot onze 

beschikking. We proberen tegemoet te komen aan ieders 
wensen.  

 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie je vóór 5 juni 2022 (!) zou kunnen 
inschrijven. Dank je wel.  
                               



Alle verdere informatie, met inbegrip van het tijdschema, is te vinden op de website.  
 
“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, 
het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.” 
(Hebreeën 12:1-2) 
 
Met hartelijke groet, 
  
Jullie team van de Bijbeldagen St.Vith/België  
 


