1 - 3.05.2001  rozpoczęcie o godz. 1500  miejsce: OSP

LESZCZYNEK k. Kutna
 nocleg: * z własnym
materacem i śpiworem (5 zł
za całość) - na miejscu ** w
hotelu, *** jeżeli nie możesz
skorzystać z powyższych
opcji noclegu, skontaktuj się z
nami
telefonicznie
 posiłki na miejscu - 10 zł.
za dzień, lub we własnym zakresie
 opłata za wstęp:

1. NORMALNA - dla pracujących, ‘mających’ i sponsorowanych
20 zł - wpłacone na konto1 lub do rąk do dnia 20.04.01
albo 25 zł - wpłacone do rąk w dniu przyjazdu
2. ULGOWA - dla niepracujących, ‘niemających’ i dzieci
10 zł - wpłacone na konto lub do rąk do dnia 20.04.01
albo 15 zł - wpłacone do rąk w dniu przyjazdu
3. WEJŚCIE DARMOWE - oczekiwane uzasadnienie
za śmieszne 5 zł - wpłacone na konto lub do rąk do dnia 20.04.01
albo 7 zł - wpłacone do rąk w dniu przyjazdu
Opłatę za wstęp, nocleg i wyżywienie proszę wpłacić na konto1 do 20.04.01
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- pastor zboru Kościoła Bożego w Chrystusie
w Sochaczewie. Poświęcony zdobywaniu miasta dla Chrystusa.
- przez 16 lat był pastorem zboru Kościoła
Zielonoświątkowego. Z Bożego polecenia zostawił pracę pastora by
całkowicie poświęcić się służbie proroczej. Od lat usługuje jako
kaznodzieja przynosząc biblijne przesłanie oraz prorocze słowo
w różnych kościołach w Polsce. Mieszka w Łambinowicach k. Nysy.
- przez 7 lat pełnił służbę starszego zboru. Jego
usługiwanie nacechowane jest proroczym namaszczeniem i sercem
pasterza. Z zawodu lekarz, mieszka w Knurowie.
- pastor zboru Kościoła Bożego w Chrystusie
w Choszcznie, dyr. Misji ‘Pielgrzym’, gorący działacz ruchu
wstawienników za Polskę, usługujący nauczaniem i ewangelizacją
w wielu miastach. Pochodzi z Nigerii.
- pastor zboru Kościoła Zielonoświątkowego
w Chojnicach. Mówca na wszystkich dotychczasowych Konferencjach
Chrześcijańskiego Przebudzenia w Kutnie.
Magister teologii oraz gorący charyzmatyk.
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