rivier in je hart
MTO MOYONI ORGANISEERT:
TRANSFORMATIEWEEK 15 - 19 SEPTEMBER 2019

Leef als een geliefd kind!
Als we moeite hebben om dit te ontvangen,
ligt dat vaak aan barricades die we
in ons hart hebben opgebouwd.
Deze week helpt je te zien wat je verhindert
om het leven van zoonschap te omarmen.
Jezus bracht ons terug bij Zijn Vader
en gaf ons onze identiteit als Zijn Kind.
Dat is de focus van deze week.

GETUIGENISSEN
“Naast afwijzing, waren
schaamte, schuld, controle
en ook dood hele pittige
blokkades in mijn leven.
Vooral dood is in de laatste
sessie als een zware last
van
mijn
schouders
gevallen. Ik ben vrij en vol
Leven.”

“De liefde van God is zo
overweldigend en Hij heeft
zoveel geduld met ons! Wat
een voorrecht dat het
mogelijk is schoon schip te
maken en weer met een
schone lei te kunnen beginnen. Nu spreekt Vader over
mijn onschuld en mijn
trouw. Dank je wel voor
deze week!”

“De sfeer was ontspannen
en ik kon lekker mezelf zijn.
Ik heb me wat afgeschermd
van de andere deelnemers,
ik had genoeg aan mezelf.
Nu weer thuis verlang ik
nog wel even terug naar die
veilige sfeer.”

ALGEMENE INFORMATIE
DATUM: Zondag 15 september tot donderdag 19 september
LOCATIE: Conferentiecentrum de Glind
(bij Leusden, Utrecht)
KOSTEN: € 395,- pp inclusief maaltijden en
overnachting. Vroegboekers die zich voor
1 augustus aanmelden betalen €365
WEBSITE: www.mto-moyoni.org
INFO: infoNL@mto-moyoni.org of
bel met Hanneke Fonteijn: 06 173 848 65

DE TRANSFORMATIEWEEK

Het programma is zo opgebouwd dat ieder onderdeel belangrijk is in het
geheel. We begeleiden de deelnemers in een proces van genezing en
bevrijding. Er is een klein team aanwezig voor gebed en aanbidding.
Naast de lessen is er ook tijd voor soaking (ontvangend gebed) en ontspanning.
De tuin en de prachtige omgeving nodigen uit voor rust, sportactiviteiten en
wandelingen in de bossen.

MEER INFO

Op de website www.mto-moyoni.org vind je t.z.t. verdere informatie
over het programma. Voor vragen of om aan te melden:
e-mail naar: infoNL@mto-moyoni.org
of bel met Hanneke, tel. nummer 06 173 848 65.

AANMELDING

Aanmelding wordt definitief als de betaling is overgemaakt naar Friends of Mto
Moyoni, bankrekening nummer NL58 INGB 0006 2179 37 onder vermelding
van “ Nederlandse Transformatieweek 2019” ( bij annulering na 1 juni
2019 rekenen wij €15,- administratiekosten.) Binnen twee weken na
inschrijving en betaling ontvang je bevestiging.

