Programma
RONDOM DE SEMINARS IS ER
GEDURENDE DE DAG EEN LEUK EN
LEKKER PROGRAMMA SAMENGESTELD
WAAR JIJ EN JE PARTNER SAMEN
MET ANDERE STELLEN VAN KUNNEN
GENIETEN.
Vrijdag 3 juli
(Vanaf 15:00 uur ‘check in’ Van der Valk Ridderkerk)

18:30 -19:00 uur
Inloop/registratie
19:00 -19:45 uur
Sessie 1
19:45 -20:00 uur
Break
20:00- 21:00 uur
Sessie 2
Zaterdag 4 juli
10:30 - 11:00 uur
Inloop/registratie
11:00 - 12:30 uur
Sessie 3
12:30 - 13:15 uur
Lunchpauze
13:15 - 15:00 uur
Sessie 4
15:00 - 16:30 uur
Afsluiting

MET PASTORS EDGAR EN IRMA HOLDER

Hotel

LOVE&MARRIAGE

Samen fijn een romantisch
nachtje er tussenuit?

Verloofd, wittebroodsweken of al bekroond met
een jubileum? Tijdens het LOVE & MARRIAGE
weekend besteed je samen met je partner tijd
aan jullie relatie onderling en met God. Of je nu
behoefte hebt aan praktisch onderwijs, direct
toe te passen tips of samen quality time met
elkaar wilt doorbrengen; dit weekend heeft het
allemaal speciaal voor jullie.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een
romantisch tintje aan jullie weekend te geven.
Wees er snel bij, want het aantal kamers is dit
jaar beperkt. Boek een hotelovernachting voor
een aangenaam en relaxed nachtje in het Van
der Valk Hotel te Ridderkerk. Let wel op vol is
vol!

Deze tweedaagse retreat leert je hoe je op
basis van goddelijke principes je relatie
bouwt, voortzet of herstelt. Ontdek hoe God
het huwelijk heeft bedoeld en ingericht. Jullie
relatie is iets waardevols en om het leuk, fris
en spannend te houden ontvangen jullie beide
input. Het huwelijk van 2020 is iets moois!

Het weekend heeft onder andere een aantal
sessies waarin je onderwijs volgt, je leert jezelf
en je partner beter kennen en jullie ontmoeten
andere koppels.

Dus zeg jij ook:
Ja, ik wil naar het love and marriage weekend?
Klik dan hier en schrijf jullie in.

GOD WIL
OVERWINNENDE
EN GELUKKIGE
ECHTPAREN!

Inschrijven
De kosten voor het huwelijksseminar met één
hotelovernachting (incl. Ontbijt) bedragen:
€175 per echtpaar en zonder overnachting €90.
Hierbij zit inbegrepen: Hoogwaardige seminars,
lunch, een verrassingsactiviteit en een
goodiebag! Ook heb je dit jaar de mogelijkheid
om te kiezen voor alleen de sessies en kun je
gebruik maken van kinderopvang.
Ga hiervoor naar de aanmeldpagina.

